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Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 17. listopadu 1925
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží
objednaného pro vojenskou správu.
Komise pro krejčovské práce, zřízená podle
ministerského nařízení ze dne 16. listopadu
1917, č. 448 ř. z., pokud se týče ministerského
nařízení ze dne 8. března 1918, č. 91 ř. z.,
usnesla se stanovití mzdové sazby za zhoto
vení nově zavedených košil vzor 25, podvlékaček vzor 25 a jezdeckých kalhot takto:
Zh0tc ven í
dílenská
práce

domácká
práce

Předmět

Vmístceh

Košile vz. 25

I. třídy
11. třídy

4 46
4 01

h
-4 41
4 42

Podvlékaěky
vz. 25

I. třídy
ÍI. třídy

2 68
2
39

2 93
2 61

Jezdecké
kalhoty

I. třídy
II. třídy

56
8 60

10 52
9 47

Kč

h

9

Kč

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 ostat
ní místa.
Winter v. r.

.

Vyhláška ministra veřejných prací
za dne 18 listopadu 1925
o zavedení výroby zboží s obsahem 250/1000
rdata, jež bude podléhali nepovinnému puncování.
§ 1Místo výroby zboží z „nového zlata“ zavádí
se výroba zboží s obsahem 250/1000 zlata, jež
bude podléhali fakultativnímu úřednímu ozna
čení.

§ 2.
Značka pro tuzemské zboží ryzosti 250/1000
zlata jest okřídlené kolo v nestejnestranném
pětiúhelníku; nad kolem jest číslice 250. Pro
cizozemské zboží jest značka totožná, avšak
Dez číslice 250.

(Zobrazeno ve zvětšeném měřítku.)

§3.
Za puncování zboží ryzosti 250/1000 zlata
vybírá se kontrolní poplatek 50— Kč za 1 kg
hrubé váhy a 5 haléřů poplatek manipulační
za každý samostatný kus, úřední značkou
označený.
§ 4.
živnostníci, kteří si nepřejí úředního ozna
čení zboží ryzosti 250/1000 zlata, jsou povinni
na takové zboží sami vyraziti číslici 250 vedle
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svojí čitelné výrobní značky, a ručí za správ
nou ryzost.
Pro cizozemské zboží s obsahem 250/1000
zlaía platí obdobné předpisy.
§ 5.
Jinak platí pro zboží s obsahem 250/1000
zlata puncovní předpisy.
Zboží ryzosti 250/1000 zlata musí býti od
zboží zlatého a stříbrného odděleno a zřetel
ným nápisem opatřeno.
Dosavadní zásoby zboží z „nového zlata“,
které budou na skladě v den uveřejnění této
vyhlášky, mohou býti dále prodávány, živ
nostníci jsou však povinni do tří měsíců zá
soby takového zboží sami si označiti značkou
přeznačovací.

Tato.značka jest monogram NZ, a lze ji ob
drželi u státní mincovny za náhradu výrob
ních výloh.

(Zobrazeno ve zvětšeném měřítku.)

§ 6.
Vyhláška tato nabude účinnosti tři měsíce
po vyhlášení; jejím provedením je pověřen,
hlavní puncovní úřad.

Státní tiskárna v Praze.

Srba v. r.

