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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v. r,
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr, Hruban v. r.

Dr. Kramář
F. Staněk
Jiří Stříbrný
Dr. Stránský
Dr. Šřobář

v.
v.
v.
v.
v.

r.
r.
r.
r
ř.

Čís. 87.
Hařízení z 22. prosince 1918
o vydávání cestovních pasů.

§ 4.
Provedením tohoto nařízení pověřují se
ministři vnitra, financí, obchodu a včcí zahra
ničních.
Dr. Rašín v. r.
Švehla v. r.
Václav Klofáč v. r,
Dr. Winter v. r.
Stříbrný v. r.

Dr. Kramář v.
Dr, Stránský v.
Prášek v.
F. Staněk v.
Dr. Zahradník v.

ř.
r.
r.
r*
r.

Čís. 88.
Nařízení z 22. prosince 1918
o službě berní, pokladniční, lotcrní a pří
kolkovém úřadě,

Na základě zmocňovacího zákona o mimo
řádných ^opatřeních válečných ze 24. července
1917, z. ř. č. 37, nařizuje se takto:

§ 1.
Ku přijetí do služby berní, pokladniční,
loterní a při kolkovním úřadě vyžaduje se průkaz,
že uchazeč absolvoval střední školu.
1.
Ministr financí může povoliti výjimky.
Všechny osoby, které se chtějí odebrali mimo
§ 2.
území Československé republiky, potřebují k této
Úředníci odvětví v § 1 jmenovaných pře
cestě cestovního pasu.
řazují se ze skupiny D do skupiny C státních
úředníků podle smyslu § 52 zákona z 25. ledna
§ 2.
Pas může býti vydán jenom osobám, které 1917, z. ř. č. 15, o služebním poměru státních
prpkáží_ potvrzením příslušného berního úřadu, úředníků a sluhů ÍSlužehní pragmatiky), čímž
že mají veškeré do té doby splatné daně s při mění se ustanovení § 1, bod 5. nařízeni veške
rážkami, jakož i jiné veřejné dávky úplně za rého rakouského ministerstva z 1. února 1914,
placeny. Ohledně daní a Všech veřejných dávek z. ř. č. 34. .
§ 3.
budoucně splatných je složití kauci, jejíž výši určí
Toto
nařízení,
jehož
provedením se pověřme
příslušný vyměřovací úřad I, instance. Jistotu
ministr
financí,
nabývá
účinnosti
1 ledna 1919.
tuto buď jest poskytnout] u berního úřadu v hoto
vosti nebo v domácích cenných papírech, nebo Švehla v. r.
Dr, kramář v. r.
poskytnout! zárukou tuzemských peněžních
Dr. Stránský v, r.
Dr. Píif-ín v. r.
ústavů.
Prášek v. r.
Staněk v; r.
§ 3.
Dr. Winter v. r.
fOMáč' v. r.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy Dr, Hrabán v. r.
Stříbrný
v. ř.
hlášení.

Ze státní knihtiskámj v Pra«.

