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„Majitel vlečky, resp. nájemce složiště 
může, žádá-li výslovně o to, upsati částku 
podle ročního průměru veškerých vozů v po
sledních třech letech (1918, 1919 a 1920) na 
vlečce, resp. složišti naložených."

odpočivné a zaopatřovací požitky byly upra
veny nařízením vlády republiky českosloven
ské ze dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n. 
Ustanovení tohoto nařízení doznávají tím 
příslušné změny.

Článek II.

V § 9, odst. 1., třeba nahraditi slova 
„Odst. c) čís. 1.—2. a odst. d) čís. 1.—8.“ tě
mito slovy:

„odst. c) čís. 1.—4. a odst. d) čís. 1.—11.“ 

článek III.
Upisovatelé, upsavší státní investiční 

půjčku dopravní až do účinnosti tohoto na
řízení na základě dosud platných předpisů, 
nemají nároku na vrácení upsaných již čá
stek půjčky investiční.

. Článek IV.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

článek V.

Provésti toto nařízení ukládá se ministru 
železnic a ministru financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Dr.

Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r. 

Vrbenský v. r.

398.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. listopadu 1921,

jímž se částečně pozměňuje vládní nařízení ze 
dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n., upra
vující odpočivné a zaopatřovací požitky pří
slušníků bývalého úřednictva poštovního a te
legrafního ústavu, po případě jich pozůstalých.

Na základě či. III. zákona ze dne 3. března 
1921, č. 99 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Ustanovení zákona ze dne 3. března 1921, 
č. 99 Sb. z. a n., vztahují se i na osoby, jichž

§ 2.

Odpočivné a zaopatřovací požitky osob, 
označených v § 1, smluvní poštovní expe
dienty bez zkoušky oficiantské vyjímaje, 
jest v duchu ustanovení čl. L, § 1, zákona ze 
dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., vyměřiti 
z pensijních základen, jež činí:

Při dosavadní pensijní základně 
(pensijní kvótě)

od až výlučně do

1350'— K 2760'— K
1350'— K 1650'— „ 3060'— „
1650'— „ 1840'— „ 3378'— „
1840'— „ 2040'— „ 3510'—- „
2040— „ 2240'— „ 3888'— „
2240'— „ 2520'— „ 4260'— „
2520'— „ 2720'— „ 4638'— „
2720'— „ 2920'— „ 5010'— „
2920'— „ 3200'— „ 5388'—- „
3200'- „ 3400'— „ 5760'— „
3400'— „ 3600'— „ 6138'— „
3600'— „ 3800'— „ 6510'— „
3800'— „ 4080'— „ ■ 6888'— „
4080'— „ 4480'— „ 7260'— „
4480'- „ výše 7878'— „

Osobní starobní nebo doplňovací do vý
služby započitatelné přídavky nejsou v uve
dených pensijních základnách (dosavadních 
i nových) obsaženy.

Měl-li zaměstnanec takové přídavky, jest 
je v plné výměře připočíst! k nové pensijm 
základně.

§ 3.
Základem pro vyměření odpočivných a za

opatřovacích požitků smluvních poštovních 
expedientů bez zkoušky oficiantské jest 
úřadovně, stanovené v článku I. nařízeni 
vlády republiky československé ze dne
18. května 1920, č. 359 Sb. z. a n., pro po
štovní úřad třetí třídy toho stupně, do něhož 
byl úřad zařaděn v den, kterým expedient, jej 
spravující, odešel na odpočinek.

Měl-li expedient v této době telegrafní pří
davek, jest tento připočísti k úřadovnému 
obnosem, v uvedeném nařízení nově stano
veným.
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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1921. Pro jeho provedení, jež se 
ukládá ministru pošt a telegrafů, platí ob
dobně ustanovení nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 15. července 1921, 
č. 234 Sb. z. a n.

§ 4.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

399.
Vyhláška

generálního finančního ředitelství 
v Bratislavě 

ze dne 29. října 1921 

o zřízení odhadních komisí pro daň dóchod- 
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro 
berní okresy Senica, Uh. Skalica a Myjava.

Na základě zmocnění ze dne 10. července 
1920, č. 10.945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska, 
zřizují se odhadní komise pro daň dóchod- 
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro 
berní okresy:

1. Senica se sídlem v Senici,
2. Uh. Skalica se sídlem v Uh. Skalici,
3. Myjava se sídlem v Myjavě.
Dosavadní odhadní komise v Senici pro

berní okresy Uh. Skalica, Senica a Myjava se 
zrušuje.

President generálního finančního ředitelství:
Kvěch v. r.

400.
Vyhláška ministerstva veřejného zdra

votnictví a tělesné výchovy 
ze dne 11. října 1921, 

kterou se uveřejňuje seznam farmaceutických 
přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná 

vína.
Podle článku I. ministerského nařízení ze 

dne 27. listopadu 1907, č. 256 ř. z., kterým

byla vydána ustanovení k provedení zákona 
ze dne 12. dubna 1907, č. 210 ř. z., o obchodu 
vínem, vinným moštem a vinným rmutem, 
oznamuje se, že byly ministerstvem veřejné
ho zdravotnictví a tělesné výchovy za léčebná 
vína prohlášeny tyto farmaceutické pří
pravky :

1. Vinum Chinae, Pharm. Austr. Ed. VIII.

2. Vinum Chinae ferratum, Pharm. Austr. 
Ed. VIII.

3. Vinum Condurango, Pharm. Austr. Ed. 
VIII.

4. Vinum Pepsini, Pharm. Austr. Ed. VIII.

5. Vinum Rhamni Purshiani, Pharm. Austr. 
Ed. VIII.

6. Vinum Stibii Kalio-tartarici, Pharm. 
Austr. Ed. VIII.

7. Maltosová vína firmy Svátek a Co. v Pra- 
ze-Smíchově:

Víno maltopepsinové,
Maltocondurango,
Vinum Chinae maltosatum „Malto- 

chin“,
Vinum Chinae maltosatum ferratum 

„Maltoferrochin",
Vinum Chinae Sherry maltosatum 

„Maltochin-Sherry“,
Vinum jodatum maltosatum.

8. Maltosová vína firmy Bedřich Klockler 
v Praze-Libni:

Vinum Maltosae Condurango,
„ „ Kola-Condurango,
„ „ Coto-Condurango,
„ „ cum China,
„ „ Chinae ferratum,
„ „ cum Pepsino.

9. Tokajské víno Sagrada lékárníka L. Mol- 
nára v Košici.

10. Vinum Condurango Melnicense „Condu- 
durangomel" lékárníka Vladimíra Vávry 
v Mělníce.

11. Vinum Chinae Melnicense „Chinomel" 
lékárníka Vladimíra Vávry v Mělníce.

12. Vinum Chinae Melnicense ferratum „Fer- 
rochinomel" lékárníka Vladimíra Vávry 
v Mělníce.

13. Léčebná vína lékárníka Gustava Helia 
v Opavě:

Hellovo víno Kola s malaga,
Hellovo chinové víno Kola s malaga,
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