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Nařízení ze dne 20. prosince 1918

o cestování do území československé republiky.

§ 1.

Pro cesty da území československé repu
bliky z území německo-rakouského a jihoslovan- 
ského státu, dále z území republiky maďarské jest 
potřebí povolení plnomocníka československé re
publiky ve Vídni I., Lobkowitzplatz 2.

§ 2.
Poplatek za visum určuje se na 5 K.

§ 3.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Kramář v. r.
G. Habermann v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Soukup v. r. 
F. Staněk v. r. 

Dr. Stránský v. r. 
J. Stříbrný v. r.

Švehla v. r. 
Dr. Winter v. r.

Čís. 97.

Nařízení ministra zemědělství 
ve shodě s účastnými ministry 

ze dne 20. prosince 1918

o dopravě semene, podsevků a odpadků červe
ného jetele.

§ 1.

Železnice a paroplavební podniky smějí zá
silky semene, podsevků a odpadků červeného

jetele k dopravě přijímali jen tehdy, je-li k zasíla
cím listinám pro každou zásilku připojeno do
pravní osvědčení dle připojeného vzorce.

Vydáváním osvědčení pověřují se prozatím: 
Český odbor rady zemědělské v Praze pro 
Čechy, Český odbor rady zemědělské v Brně pro 
Moravu, Ústřední hospodářská společnost pro 
České kraje v Opavě pro Slezsko, pro Slovensko 
prozatím Národní Výbor.

Pro zásilky vojenské správy, jakož i pro zá
silky z cizozemska není třeba dopravních osvěd
čení.

§ 2.

Přestupky tohoto nařízení a předpisů podle 
něho vydaných jakož i každé spolupůsobení při 
zmaru povinnosti v tomto nařízení stanovených, 
pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, trestá 
politický okresní úřad peněžitými pokutami do 
20.000 korun nebo tresty vězení do 6 měsíců.

Spáchá-li přestupek živnostník, lze kromě 
toho, pokud jsou tu předpoklady § 133 b), od
stavce 1. lit. a) živnost, řádu, nařídit! odnětí živ
nostenského oprávněni.

§ 3.

Nařízení toto nabývá 
hlášení.

Zároveň zrušuje se nařízení 
shodě s účastnými ministry ze 
1917, z. ř. č. 478.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r.
.1. Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

účinnosti dnem vy-

ministra orby ve 
dne 11. prosince

Habermann v. r.
Prášek v. r. 

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Stránský v. r. 

Švehla v. r. 
Dr. Winter v. r.
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