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Článek l
Oddělení ministerstva financí, jemuž jsou při.
kázány administrativní trestní věci důchodkové,
obstarává též pomocnou službu kónceptní a práce
kancelářské pro nejvyšší dfíchodkový soud.

Čís. 239.

N&Mseai vlládty septubilky československé
ze ^.ne €. května ISl®,
kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové
a 11té zboží.

Článek II.
Přednosta tohoto oddělení jest jako přísedící
Na základě zákona ze dne 24. července 1917t
nejvyššího důchodkového soudu stálým referen
z.
ř.
ě, 307, a uher. zák. čl, LX1I1 z roku 1912 a Ij
tem tohoto soudu. K výkonu pomocných prací
konceptních pro nejvyšší duchodkový soud jest 'z roku 1914 nařizuje se:
mu přidělen ministrem financí jmenovaný zapiso
§ 1,
vatel tohoto soudu.
Článek III.
Nejvyšší ceny pro plechové a líté zboží se
Práce kancelářské pro nejvyšší duchodkový zrušují.
soud a to: vedení podatelny, výpravny a spisovny
§ 2,
obstarává kancelářský úředník oddělení minister
Nařízení bývalého rakouského ministra ob
stva financí v čl. I. uvedeného za dozoru zapiso
chodu ze dne 23. září 1915, z. ř. č. 285, ze dn^
vatele nejvyššího. důchodkového soudu.
28. dubna 1916, z, ř, č. 124, ze dne 17. března 1917,
Článek IV,
z. ř. č. 119. a ze dne 8. února 1918, z. ř. č. 718
Úředníci konající službu pro nejvyšší důchod- pozbývají platnosti.
kový soud podléhají jen y činnosti své pro nej
§ 3,
vyšší duchodkový soud presidiu nejvyššího soudu,
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
na jich ostatní služební poměry nemá toto presi
hlášení.
dium vlivu.
Provedením jest pověřeno ministerstvo ob
Článek Y.
chodu ve shodě s ministerstvem pro zásobo
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy vání lidu.
hlášení a výkon ukládá se, ministrům financí a
spravedlnosti.
Švehla v. r.,
v
zastoupení
ministerského předsedy.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.
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Dr.
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