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Čís. 1Ž.
Nařízení ministra Kra. V. Šrobára,
plnomocnika vlády československé
republiky pro správu Slovenska
ze dne 30. prosince 1918 č. 597,
jímž se zřizuje generální finanční ředitelství
pro Slovensko.
Dle § 14 zákona o mimořádných přechod
ných ustanoveních na Slovensku ze dne 10. pro
since 1918, č. 64 sb. z. a n., zřizuje se pro veškeru
finanční správu na území Slovenska, pokud ne
patří do působnosti nižších finančních úřadů a
orgánů a pokud nebude vyhrazena ministerstvu
financí v Praze,

„Generální finanční ředitelství
pro S 1 o v e n s k o“
se sídlem pro tu dobu v Ziíině.
Tomuto generálnímu finančnímu ředitelství
podřízeny jsou všechny na Slovensku se nachá
zející finanční úřady a orgány.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnešním
dnem.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Čís. 13.
Nařízení ministra financí
ze dne 7. ledna 1919
o zrušení platnosti starých kolků.
§ 1.
Na základě § 2 nařízení ministerstva financí
ze dne 28. března 1854, z. ř. č. 70, berou se
z oběhu všeobecné kolky zavedené nařízením
ministerstva financí ze dne 20. října 1909, z. ř,
č. 163, a další použití jich se nepřipouští.

Kolkové povinnosti lze tudíž vyhověti buď
použitím nových kolků československého státu,
nebo způsobem ustanoveným v § 3 a 4 nařízení
ministra financí ze dne 22. prosince 1918, č. 86
sb. zák. a nař., nebo vtisknutím kolkové značky
úřady oprávněnými k tomu pro oblast republiky
československé.
§ 2.
Výměna kolků vzatých z oběhu bude upra
vena pozdějším nařízením.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti 5 dní po
vyhlášení.
Dr. Kramář v. r.
Švehla v. r.
Dr. Soukup v. r.
G. Habermann v. r.
Dr. B. Vrbenský v. r.
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Čís. 14.
Nařízení vlády československé republiky
ze dne 9. ledna 1919
o zachování služebních poměrů podléhajících zá
konu o obchodních pomocnících za války.
Vláda republiky československé, opírajíc se
o zákon ze dne 24. července 1917, z. ř. č. 307,
nařizuje jak následuje:
článek I.
Císařské nařízení ze dne 29. února 1916,
z. ř. č. 58, se zrušuje a nahrazuje těmito předpisy:
§ 1.
Pro zaměstnance podrobené zákonu o ob
chodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910,
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