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5. U sirotků bez obou rodičů:
a) Po státních zaměstnancích civilních a vojenských, zařádě
ných do h o d n. tříd, po profesorech vysokých škol a po č et

nických vrchních strážmistrech, velitelích stanic: „

v rodinné třídě
Při roční sirotčí pensi i. II. III. IV. v. VI. VII. | VIII.

Kč

clo 3500 Kč výlučně

oď 3500 Kč výše

12O0-— 
528 — 

1500-— 
288'—

2400'—
1056'—
3000'—
576'—

3600'— 
1584'— 
4500'— 

864'—

4800'-
2112'—
6000'—
1152'—

6000'— 
2640'— 
7500'— 
1440'—

7200'—
3168'—
9000'—
1728'—

b) Po státních zaměstnancích, náležejících do kategorie pod-
úředníků a zřízenců, dále po č e t n i c k ý c h a vojenských gážistech

m i m o h o d n. t ř í d y:

bez ohledu na výši sirotčí 900'— 1800'— 2700'— 3600'— 4500'- 5400'—
pense 240'— 480'— 720'- 960'— 1200'— 1440'—

v hořejší řádce jsou přídavky na děti; v dolejší jednotné drahotní přídavky.

Bečka v. r.

133.
Vládní nařízení 

ze dne 14. června 1923, "

jímž se mění vládní nařízení ze 16. prosince 
1919, č. 667 Sb. z. a n., k provedení zákona 
ze 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní 

dávce z vína v lahvích.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 21 zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 
Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, 
a článku III. zákonné novely ze dne 22. pro
since 1920, č. 677 Sb. z. a ň.:

článek I.

Ustanovení §§ 11 a 12 vládního nařízení 
ze dne 16. prosince 1919, č. 667 Sb. z. a n.,

| k provedení zákona ze 17. října 1919, č. 572 
Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích,

: se nahrazují, pokud se týče doplňují násle- 
! dovně:

§ 11, odst. 1.

Berní známky zhotoveny jsou z barevného 
i papírového proužku úpravy a rozměrů, vy

značených na obrazci v příl. č. 1.

§ 12, odst. 1. a 2.

Berní známky nalepují se na láhve tím způ
sobem, že se přelepí přes zátku i zámyčku 
(kapsli) láhve tak, aby střed známky se 
státním znakem byl na zátce a obě ramena 
známky rovným dílem podle hrdla láhve.

Dávka z jednotlivých lahví může býti za- 
j pravena i několika berními známkami, jichž
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nalepení musí však býti dle možnosti uspo
řádáno tak, aby ramena jednotlivých známek 
na hrdle láhve se navzájem nekryla.

článek III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí.

č 1 á n e k II.

Pro-přechodnou dobu až do vyčerpání ber
ních známek dosavadní úpravy, pokud se týče | 
do vydání zvláštní vyhlášky ministra financí j 
zůstávají berní známky dosavadní úpravy J 
v platnosti a děje se tudíž jich nalepování ; 
dle ustanovení § 12, odst. 1. a 2., vládního 
nařízení ze 16. prosince 1919, č. 667 Sb. z. a n. |

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Udržal v. iy 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrmán v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Markovič v. r.

Příloha 1.

Státní tiskárna v Praze.


