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63,
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 9. května 1928 

o částečném zrušení visové povinnosti 
ve styku s Finskem.

Na základě ustanovení § 16, odst. 3., vztaž
mo § 11, odst. 2., zákona ze dne 29. března 
1928, č. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, 
zrušuji visovou povinnost pro majitele národ
ních pasů finských, pokud nehodlají nastou- 
piti práci v československé republice.

Pro příslušníky československé nebo fin
ské, kteří cestují společně a přestupují hra
nice ve skupinách, nahrazují se jednotlivé 
cestovní pasy zájezdní soupiskou, vydanou 
příslušným úřadem a zajišťující návrat. Tyto 
zájezdní soupisky musí však býti vidovány 
zastupitelským úřadem státu určení. Visum 
toto bude bezplatné.

černý v. r.

70.
Vládní nařízeni 

ze dne 10. května 1928, 
kterým se zrušují hospodářské úřady v Mo

ravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.
Hospodářský úřad pro moravsko-slezský 

průmyslový obvod sídlem v Moravské Ostra
vě, zřízený nařízením veškerého ministerstva 
ze dne 18. června 1917, č. 260 ř. z., dále Hospo
dářský úřad pro Slovensko sídlem v Brati
slavě, zřízený vládním nařízením ze dne 22. 
listopadu 1919, č. 618 Sb. z. a n., a posléze 
Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou 
Rus sídlem v Užhorodě, zřízený vládním na
řízením ze dne 4. května 1920, č. 344 Sb. z. a
n., zrušují se dnem 30. června 1928 a jejich 
působnost se přenáší s výjimkou potírání 
lichvy životními potřebami na místně pří
slušné zemské úřady, v Brně, Bratislavě a 
Užhorodě.

§ 2.
Likvidaci zrušených hospodářských úřadů 

provede ministerstvo pro zásobování lidu, 
ktei'é již před 1. červencem 1928 učiní nutná 
k tomu opatření.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr pověřený vede
ním ministerstva pro zásobování lidu v dohodě 
s ministry vnitra a financí.

Dr. Šrámek v. r.

černý v. r. Najman v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Novák v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.
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