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Čís. 531.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. října 1919
o zrušení osvědčení pro dopravu pytlň.
Dle zmocňovacího zákona ze dne 24. čer
vence 1917, čís. 307 ř. z., a uherského čl. zá
kona LXI11 z r. 1912 a L z r. 1914, se nařizuje:
§ 1.
Pytle buďtež pro dopravu drahou, postou
i po nápravě přijímány bez dopravních osvěd
čení. Odchylné ustanovení § 3 nařízení Národ
ního výboru československého ze dne 9. listo
padu 1918, čís. 34 Sb. z. a n„ se zrušuje.
§ 2.
Nařízení toto působí ode dne vyhlášení;
jeho provedením pověřují se ministerstva že
leznic a pošt a telegrafů ve shodě se súčastněnýrai ministerstvy.
Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.

Staněk v. r.

dne'25. ledna 1914, č. 15 ř. z.), kteří byli přijati
do přípravné služby konceptní u poštovních a
telegrafních ředitelství a náležejí do skupiny A
v § 52 služební pragmatiky vytčené, požívají
titulu „poštovní koncipienťk
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je přísluší ministru pošt
a telegrafů.
Dr. Veselý v. r.

Tusar v. r.
Staněk v. r.

Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Horáček v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.

Prášek v r.
Švehla v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 533.
Zákon ze dne 25. září 1919,
jímž se zavádí všeobecná daň nápojová.

I.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Horáček v. r,
Všeobecná daň nápojová platí se z jed
Habrnian v. r.
Dr. Wimter v. r.
noho litru:
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
1. vína, moštu a jiných šfav z hroznů
.částkou 40 h,
2. vína, moštu a vůbec šfav z jiného ovoce
Čís. 532.
Nařízení vlády republiky československé částkou 20 h,
3. limonád částkou 12 h,
ze dne 1. ř^na 1913
4. minerálních vod částkou 8 h,
o titulu konceptních Praktikantů ve službě
5. sodových vod částkou 8 h.
poštovní.
§ 2.
Medovma, víno sladké a iiné nápoje vínu
§ 1.
Praktikanti (čekatelé na úřednická místa) podobné, jakož i polovina, zdaňují a řídí se po
ve smyslu čl. II: služební pragmatiky (zák. ze rozumu tohoto zákona podle stejných nstanoH9

Kloíáč v. r.

Dr. Heidler v. r.

Hampl v. r.
Švehla v. r.

