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(367.—370.) 367. Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro
vojenskou správu. — 368. Nařízení, kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 7. listopadu 1919, 6. 585 Sb. z. a n., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské. —■
369. Nařízení, kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně
jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničního území re
publiky. — 370. Nařízení, kterým určuje se titul a způsobilost hospodářských úředníků v mini
sterstvu spravedlnosti a označení hospodářských úředníkův trestních a polepšovacích ústavech.—

367.

368.

Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 4. října 1921

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. října 1921,

o mzdách za šití v konfekci textilního zboží
objednaného pro vojenskou správu.

kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky
československé ze dne 7. listopadu 1919, čís.
585 Sb. z. a n., o fysikátní zkoušce zvěro
lékařské.

Komise pro krejčovské práce, zřízená podle
ministerského nařízení ze dne 16. listopadu
•*-917, č. 448 ř. z., pokud se týče minister
ského nařízení ze dne 9. března 1918, č. 91 ř. z.,
usnesla se^ stanovití mzdové sazby za zhoto
vení pláště pro jezdectvo dle nového vzoru
takto:

Jízdecký plášť dle
nového vzoru
domácká dílenská
práce
práce

V místech:

v korunách
československých
Velké Praze, Velkém Brně,

36 —

30.—

Prostějově, Boskovicích a ve

Na základě §u 2, lit. c), zákona ze dne
27. září 1901, č. 148 ř. z., se nařizuje:
§ IOdst. 1. §u 28 nařízení ministra vnitra ze
dne 21. března 1873, č. 37 ř. z., ve znění na
řízení vlády republiky československé ze dne
7. listopadu 1919, č. 585 Sb. z. a n., se po
změňuje a má příště zníti:
Kandidát fysikátní zkoušky zvěrolékařské
jest povinen, dříve než se zkoušce podrobí,
zapraviti taxu 120 Kč.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje mi
nistr zemědělství.

všech místech, v nichž sídlí
obchodní a živnostenská ko
mora.
j Ve všech ostatních místech

32-40

27-—

Tyto mzdové sazby platí pro j ízdecké pláště
dte nového vzoru od doby, kdy bylo s jejich
šitím započato.
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Dr. Beneš v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Mičura v. r.
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