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dávek dle celkové jich služební doby skutečně 
ztrávené u pohraniční finanční stráže (býv.
finanční stráže), a to:

po 5 letech .... . 300 Kč,

ff 12 ff . . o . . 480 Kč,

ff 16 ff .... . 660 Kč,

ff 19 ff .... . 900 Kč,

ff 22 ff .... . 1140 Kč,

ff 25 ff .... . 1380 Kč,

ff 28 ff .... . 1620 Kč,

ff 31 f? .... . 1860 Kč a

ff 34 ff .... . 2100 Kč.

(2) Poukáže-li se hraniční přídavek tímto 
způsobem, jest pro nápad nejblíže vyššího 
hraničního přídavku vyznačeného v § 8, bod 
2 A, tohoto nařízení předpokládati, že ten 
který příslušník pohraniční finanční stráže 
vykazuje v den účinnosti tohoto nařízení onu 
nej nižší výměru hraniční služby, jíž jest za
potřebí dle § 8, bod 2 A, k dosažení hranič
ního přídavku stejné výše. Přídavek tento zů
stává rovněž zachován při přestupu do ji
ného oboru finanční služby.

z. a n., o zřízení a služebních poměrech po
hraniční finanční stráže, a nabývá účinnosti 
dnem 1. července 1923.

(2) Provedení ukládá se ministru financí.
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Malypetr v. r. 
Bečka v. r. 
Bechyně v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.
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202.

Vyhláška ministra sociální péče 
ze dne 5. října 1923

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

§ 17.

(1) Zemské finanční úřady poukáží oněm 
příslušníkům pohraniční finanční stráže, kteří 
v době účinnosti tohoto nařízení jsou 
v aktivní službě, ty požitky, na něž dle tohoto 
nařízení mají nárok. Tentýž úřad provede 
jmenování úředníků v X. a IX. hodnostní 
třídě, jakož i všech podúředníků na základě 
ustanovení §§ 6 a 7 tohoto nařízení.

(2) Služba u býv. finanční stráže jest na 
roven postavena službě u pohraniční finanční 
stráže.

(s) Zkoušku odbornou předepsanou v § 5 
tohoto nařízení nahrazují následující před vy
dáním tohoto nařízení vykonané zkoušky, a 
to: bývalá potravní, úřednická, stará celní, 
nižší celní a respicientská.

§ 18.

Ministru financí se ukládá, aby vydal nový 
služební předpis pro pohraniční finanční 
stráž.

§ 19.

í1) Toto nařízení nastupuje na místo na
řízení vlády ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb.

Komise pro krejčovské práce, zřízená po
dle ministerského nařízení ze dne 16. listo
padu 1917, čís. 448 ř. z., pokud se týče mini
sterského nařízení ze dne 9. března 1918, 
čís. 91 ř. z., usnesla se stanovití mzdové sazby 
za zhotovení voj enskýeh letních blůz a letních 
kalhot takto:

Předmět v místech
dílenská

práce
domácká | 

práce |

Kč h Kč h

letní I. třídy 7 85 8 63
kalhoty II. třídy 7 06 7 76

letní I. třídy 13 01 14 31
blnza II. třídy 11 71 12 88

Místa I. třídy jsou: Velká Praha, Velké 
Brno, Prostějov, Boskovice a všechna místa, 
v nichž sídlí obchodní a živnostenská komora.

Místa II. třídy jsou: Všechna ostatní
místa.

Tyto mzdové sazby platí pro zhotovení 
oněch shora uvedených součástek vojenských 
stejnokrojů, jichž dodávky byly zadány po
čínaje dnem 1. září 1923.

Habrman v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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