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To se ve známost uvádí s podotknutím, že
pro výplatu těchto mezd zůstávají v platnosti
předpisy vyhlášek ze dne 9. března 1918, z. ř.
č. 92 a 93, pokud neobsahují sazeb mzdových.
Nejmenší mzdy v této vyhlášce stanovené
nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Zároveň po
zbývají platnosti sazby uvedené ve vyhláškách
ze dne 13. října 1918, z. ř. č. 363 a 364.
Působnost této vyhlášky nevztahuje se na
Slovensko, pro něž vzhledem k odchylným íamějším hospodářským poměrům vydány budou
zvláštní předpisy.
Dr. Winter v. r.
Čís. 233,
Nařízení zemské správy politické v Praze
ze dne 18. dubna 1918, 6. 8/13-8833/25,
kterým se vydávají na základě § 5. nařízení ve
škerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z. ř.
č. 11, ve shodě s československým vojenským
velitelstvím, v Praze následující ustanovení o ma
lém pohraničním styku na hranicích státu s Dol
ními a Horními Rakousy v politických okresích
v Jindřichově Hradci, Třeboni, Kaplici a Krumlově.
§ 1.
Úlevy přiznané v § 5. nařízení veškerého
ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z. ř. č. 11
pohraničním obyvatelům při překročení hranice
státu, obmezují se na, styk uvnitř pohraničního
pásma ležícího po obou stranách hranice do
hloubky 10 kní a mohou býti poskytnuty pouze
v tomto území stále usedlým československým
příslušníkům, proti kterým není známa zcela
žádná závada.
§ 2.
Překfočení hranice. v malém pohraničním
styku může býti dovoleno jen z nevyhnutelně
nutných důvodů a' pro zvláštní případy.

Tato osvědčení vyplňuje v hořejší polovicí
obecní starosta bydliště, opatří je podobiznou ma
jitele a razítkem tak, aby razítko bylo asi z po
lovice na podobizně a z polovice na papíru
osvědčení.
Na to obecní starosta osvědčení podepíše a
vydá straně, která je pak před příslušným velite
lem četnického stanoviště vlastnoručně podepíše.
Velitel četnického stanoviště má pak, není-li
závady proti udělení povolení, osvědčení připo
jením úřední pečetě, běžného čísla četnického
protokolu a svého podpisu doplnit! a majiteli vy
dat!. Seznam vydaných osvědčení vede četnická
stanice, která jej každý měsíc okresní správě po
litické zašie.
Zvláštní případy potvrzuje okresní správa
politická; přednosta okrešní správy politické
může si však vyhradíti, aby všecka- osvědčení
jemu k nahlédnutí byla předložena.
’ § 4.
Doba platnosti osvědčení smí obnášeti nanej
výše 3 měsíce, může však býti po uplynutí této
lhůty prodloužena. Bylo-íi osvědčení vydáno pro
určitý případ, platí jen pro tento případ.
Odpadnou-li podmínky vydání nebo v pří
padě zneužití má velitel četnického stanoviště
osvědčení odníti a příslušné okresní správě po
litické s udáním důvodů zaslati.
§5.
Přechodná místa pro malý pohraniční styk
vyhlásí politický úřad I. instance.
§ 6.
Přestupky tohoto nařízení trestají se, pokud
nejsou trestním jednáním těžšímu trestu podléha
jícím, pokutou peněžitou do 2000 K, pokud se týče
vězením do 6 měsíců.
Ustanovení tato nabývají platnosti dnem vy
hlášení.

§ 3.
Jako výkaz o malém pohraničním styku slou
ží osvědčení vydané zemskou správou politickou
výnosem ze dne 4. března 1919, čís. 6249 pres.
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Ze státní tUkárny v Praze.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

