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 :
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Priovy pro mužstvo
Plášfihez hřbetního
záhybu

Blůza

Čapka

Spodky po kolona

doma ká dílenská domácká dílenská domácká dílenská domácká dílenská
práce
práce
práce
práce
práce
prá ó
práce
práce

V místech

v korunách
Praze (s policejním obvodem),
Brně (s Královým Polem, Židenicemi, Husovicemi a Žabovřesky), Prostějově, Boskovicích a
ve všech místech, v nichž sídlí ob
chodní a živnostenská komora

7-20

Ve všech ostatních místech

6-49

5-77

5-3S

4-12)

5-15

4-63

: 3;81

.

4-64

3-63

0'86 /

0-69

4-08

3-35

0-78

0-64

s

Použije-b se látek, pH jejichž zpracování vzhledem k jejich jakosti (třepící se látky, smíšeni' tkaniny a podob.)
jsou vojenským úřadem předepsány určité zvláštní práce (překládání, zakládání a podob.), budiž dělník.m
k nejmenším mzdám označeným v této tabulce zaplacena přirá-ka 7%

Oděvy děluíku a válečných zajatců
PlášÉ

Blůza

Čapka

Spodky

domácká dílenská domácká dílenská domácká díl puska domácká d l nská
práce
práce
práce
práce
prá e
prá e
prá e
práce

V místech

v korunách
Praze (s polieěíním obvodem),
Brn"; (s Královým Polem, Židenicemi, Husovicemi, Žabovřesky), P ostějově, Boskovicích a
ve všech míst ok, v nichž sídlí ob
chodní a živnostenská komora

z čisté papírové tk .niny
2-51 j 2 —
1‘91
1-53

1

ze všech ost>tn:ch látek (polovina, smíšené tkanivo a pod.)
6-18

4-94

1

Ve všech ostatních místech
5-55

|

P82

,1-46

2-41

1-92

0-52

0-42

/ z čisté papírové tkaniny
P72 j. 1-42
2-26 j 1-87

|

ze všech ostatních látek .(polovina, smíšené tkanivo a pod.)
4-59
l'(i4 | 17.5
2-16 | P78 || 0-17 |

0-31

7
Půstojmcké prádlo
Košile
...
Y m í st e c h

....

domácká
práce

|

Spodky

/

Veškeré, šicí práce
dílenská
práce

domácká
práce

dílen ská
prá.e

v korunách
Praz^ (s policejním obvodem), Brně (s Královým Polem,.
Zidenicemi, Husovicemi, Žabovřeskv), . Prostojově, Bosko
vicích a ve všech místech, v nichž sídlí'obchodní a živno
stenská komora

P01

Ve všech ostatních místech

0-91

i

0-81

0-78

0-62

0-77

069

0-57

331

Prádlo

pro mužstvo
Košile
výlučně

V

včetně

prací, jicliž jest třeba k zhotovení knoflíko• vých dírek

mistecb

domácká
práce

\

dílenská
práce

domácká
práce

dílen ká
práce
i

v hal é ř í c h
Praze (s policejním obvodem), Brně (s Královým Polem,
Žiilenicemi, Husovicemi a Žaí'Ovřesky), Prostějov -, Bo
skovic.ch a ve v ech m ste h, v nichž sídli obchodní a
živ. ostenská komora

77

61

82

66

Ve všech ostatn'ck m stech

69

67

74

61

Dlouhé spodky
8 pasem

Krátké sj odky
s pasem

Dlonhé. spodky
na knollíky
ve-keré šicí práce

domácká dílenská ! domácká dílenská domácká | dílenská
práce j ijrác^
práce
práce
práce i práce
v haléřích
Praze (s polioe;nrm obvodem), Brně (s Králo
vým Polem, Židenice ■ i, Husovicemi a Žabovřesky), Prostějově, Boskovi -ich a ve všech
m.stech, v nichž sídli obchodní a živnostenská
komora

64

61

68

Ve všeoh ostatních místech

67

,47

61

65

61

40

61

46

38

V

I
Opasky
nekonskované

kouskované

veškeré šicí práce
V

m í s t e c h
domácká
práce

d lenská
práce

domácká
práce

d lenská
práce

v haléřích
Praze (s policejním obvodesn), Brně (s Královým Polem,
Židenicemi, Hnsovicemi a Žabovřesky), Prostějově, Bo
skovicích a ve všech místech, v nichž sídlí obchodní a
živnostenská komora

18

16

10

9

Ve všech ostatních místech

17

13

9

8
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To se ve známost uvádí s podotknutím, že
pro výplatu těchto mezd zůstávají v platnosti
předpisy vyhlášek ze dne 9. března 1918, z. ř.
č. 92 a 93, pokud neobsahují sazeb mzdových.
Nejmenší mzdy v této vyhlášce stanovené
nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Zároveň po
zbývají platnosti sazby uvedené ve vyhláškách
ze dne 13. října 1918, z. ř. č. 363 a 364.
Působnost této vyhlášky nevztahuje se na
Slovensko, pro něž vzhledem k odchylným íamějším hospodářským poměrům vydány budou
zvláštní předpisy.
Dr. Winter v. r.
Čís. 233,
Nařízení zemské správy politické v Praze
ze dne 18. dubna 1918, 6. 8/13-8833/25,
kterým se vydávají na základě § 5. nařízení ve
škerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z. ř.
č. 11, ve shodě s československým vojenským
velitelstvím, v Praze následující ustanovení o ma
lém pohraničním styku na hranicích státu s Dol
ními a Horními Rakousy v politických okresích
v Jindřichově Hradci, Třeboni, Kaplici a Krumlově.
§ 1.
Úlevy přiznané v § 5. nařízení veškerého
ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z. ř. č. 11
pohraničním obyvatelům při překročení hranice
státu, obmezují se na, styk uvnitř pohraničního
pásma ležícího po obou stranách hranice do
hloubky 10 kní a mohou býti poskytnuty pouze
v tomto území stále usedlým československým
příslušníkům, proti kterým není známa zcela
žádná závada.
§ 2.
Překfočení hranice. v malém pohraničním
styku může býti dovoleno jen z nevyhnutelně
nutných důvodů a' pro zvláštní případy.

Tato osvědčení vyplňuje v hořejší polovicí
obecní starosta bydliště, opatří je podobiznou ma
jitele a razítkem tak, aby razítko bylo asi z po
lovice na podobizně a z polovice na papíru
osvědčení.
Na to obecní starosta osvědčení podepíše a
vydá straně, která je pak před příslušným velite
lem četnického stanoviště vlastnoručně podepíše.
Velitel četnického stanoviště má pak, není-li
závady proti udělení povolení, osvědčení připo
jením úřední pečetě, běžného čísla četnického
protokolu a svého podpisu doplnit! a majiteli vy
dat!. Seznam vydaných osvědčení vede četnická
stanice, která jej každý měsíc okresní správě po
litické zašie.
Zvláštní případy potvrzuje okresní správa
politická; přednosta okrešní správy politické
může si však vyhradíti, aby všecka- osvědčení
jemu k nahlédnutí byla předložena.
’ § 4.
Doba platnosti osvědčení smí obnášeti nanej
výše 3 měsíce, může však býti po uplynutí této
lhůty prodloužena. Bylo-íi osvědčení vydáno pro
určitý případ, platí jen pro tento případ.
Odpadnou-li podmínky vydání nebo v pří
padě zneužití má velitel četnického stanoviště
osvědčení odníti a příslušné okresní správě po
litické s udáním důvodů zaslati.
§5.
Přechodná místa pro malý pohraniční styk
vyhlásí politický úřad I. instance.
§ 6.
Přestupky tohoto nařízení trestají se, pokud
nejsou trestním jednáním těžšímu trestu podléha
jícím, pokutou peněžitou do 2000 K, pokud se týče
vězením do 6 měsíců.
Ustanovení tato nabývají platnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Jako výkaz o malém pohraničním styku slou
ží osvědčení vydané zemskou správou politickou
výnosem ze dne 4. března 1919, čís. 6249 pres.
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Ze státní tUkárny v Praze.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

