D. Známky spěšné:
j a prodejních cenách poštovních a telegrafních
| cenin, pokud jsou tímto nařízením změněna,
Vydány jsou:
po.......................
2 h.
§ 3.
i
E. a) Jednoduché dopisnice po 15 h a dvojité
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
dopisnice (se zaplacenou odpovědi) po nistr pošt a telegrafů.
15 + 15 h pro styk tuzemský;
b) Jednoduché dopisnice po 20 h a dvojité do
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
pisnice (se zaplacenou odpovědí) po
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. t.
, 20 +-20 h pro styk mezinárodní.
Dr. Zahradník v. r.
Staněk v. r.
F. Zálepky po 30 h. *)
Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
Q. Potrubní dopisnice po 75 h a potrubní zálep
Prášek v. r.
Stříbrný: v. r. .
ky po 85 h.
:
Dr.
Winter
v.
r.
Dr. Vrbenský v, r.
H. Odpovědky, nyní po 90 Íi.**)
Kloíáč
.
r.
J. Poštovní poukázky pro styk tuzemský
i mezinárodní po 5 h.
K- Novinové poukázky po 20 h. *)
Cis. 231.
L. Přikazní archy po 5 h.
M. Přikazní seznamy po 5 h.
Mavíseiií vlády republiky Československé
N. Přikazní obálky po 5 h. ~)
ze dne 28. dubna 1919
O. Píikazky po 20 h.
o
pojmenování
bohoslovecké fakulty v Olomouci.
P. Průvodky s finančním kolkem (ve čtyřech
druzích) po 15 h.
I '
§ 1.
Q. Celní přehlásky a statistické ohlášky pro
Bohoslovecká fakulta v Olomouci bude se
styk s cizinou po 2 h.
nadále nazývati „C y r i 11 o - M e t h o d ě j s k á'
R. Obálky na cenná psaní po 5 h.
fakulta bohoslovecká11.
S. Berní plátěnky po 5 h.
T. Úřední dopisnice (bez známek výplatních)
§ 2.
jednoduché, 25 kusů za 50 h, a úřední dopis
Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a
nice dvojité (s odpovědí), 25 kusů za 1 Kjeho
provedení přináleží ministerstvu školství
U. Úřední průvodky (bez finančního kolku), 25
a národní osvěty.
kusů za 1 KŠvehla v. r.. v zast. min. předsedy
Poznámka. Za výměnu poštovních cenin
Dr, Stránský v. r.
vybere se poplatek (výměnné) 1 h za každou jed Dr. Rašín v. r.
notlivou ceninu; za celiny polepené výplatními Df. Zahradník v. f.
Staněk v. /r.
..i
známkami poštovními započítá se tudíž mimo vý Habrman v. r.
Dr. Soukup v. r.
měnné za celinu také výměnné za každou jednot Dr. Winter
Stříbrný v. r.
livou výplatní 'známku poštovní,
Dr. firuban v. t.
Prášek v. r.
Dr.
Vrbenskv
vv r.
II. Ceniny telegrafní.
1. Slohy (po 100 kuších) výplněk pro telegra
my na účet. Cena slohy 10 K (za kus 5 h zaúčfovacího poplatku a 5 h za výplňku);
2. Podací výplňky pro soukromé telegramy a
poplatné telegramy státní, kus za 5 h;
3. Podatky telegrafní po 15 h.
^ Nařízení toto nabývá působnosti dnem 15.
května 1919. Týmž dnem pozbývají platnosti ve
škerá dřívější ustanovení o poštovních poplatcích
*) Vydají se podle potřeby.
**) Změní-li se kurs tuzemské měny, prodejní cena
Odpovědek bude změněna.

Čís. 232.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 16. dubna 1919
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží ob
jednaného vojenskou správou.
Komise pro krejčovské práce zřízená na zá
kladě ministerského nařízení ze dne 16. listopadu
1917, -z. ř. č. 448, pokud se týče ministerského
nařízení ze dne 9. března 1918. z. ř. č. 91, stano
vila nejmenší mzdu za šití v konfekci níže uve
dených součástí uniforem a prádla dodaných na
přímou nebo nepřímou objednávku vojenské sprá
vy takto :
52

