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Neohlásí-li pojištěn-ec do tří měsíců své
rozhodnutí o této volbě, jest připsati přeplatek
k dobru nebo vydati. Obnosu k dobru připsaného
může pojištěnec použiti kdykoliv později k připo
jištění podle podmínek a tarifů, platných pro od
dělení připojišfovací (čl. IV. zákona).
Článek 20.
K § 73a).
Legitimace orgánů zmíněných v § 73 a) zá
kona musí býti opatřeny fotografií a potvrzením
zemské správy politické.
Článek 21.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provéšti je ukládá se ministru sociální péče
v dohodě se zúčastněnými ministry.
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Beneš v. r.
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Husák v. r.
Čís. 694.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. prosince 1920,
kterým se prodlužuje působnost nařízení o za
chování služebních poměrů zaměstnanců podléha
jících zákonu o obchodních pomocnicích ze dne
16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII. z roku
1875 (obchodnímu zákonu).
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb.
z. a n., se nařizuje:
článek I.
Působnost nařízení ze 24. června 1920, č. 395
Sb. z. a n., se prodlužuje do 30. června 1921.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provéde je ministr spravedlnosti.
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Čís. 695.

Nařízeni vlády republiky Československé
zo dne 30. prosince 1S20
o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obec
ných a občanských na Slovensku, vydržovaných
církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory
dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907.
Dle/ zákona ze dne 23. května 1919, č. 274
Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Platnost nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 7, dubna 1920, č. 225 Sb. z. a n.,
jímž byla poskytnuta aktivnímu učitelstvu škol
obecných a občanských na Slovensku, vydržova
ných z prostředků náboženských společností nebo
obcemi s podporou státní, drahotní výpomoc pro
dobu od 1. září 1919 do konce roku 1920, pro
dlužuje se výjimečně do 30. června 1921.
§ 2.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 1921, pověřuje se ministr
školství a národní osvěty ve shodě s ministrem
financí.
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Čís. 696.
Nařízeni vlády republiky Československé

ze dne 30. prosince 1920,
kterým se prodlužuje splatnost a současně též
částečně mění nařízení ze dne 23. března 1920,
č. 177 Sb. z. a n., o zušlechťovacím řízeni vyšívacitn.
Dia § 1 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla, jakož
i článku XIII. celního zákona ze dne 13. února
1906, č. 20 ř. z., nařizuje se toto:
článek I.
Platnost nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 23. března 1920, č. 177 Sb. za n., týkajícího se zušlechťovacího vyšívacího
řízeiťi, prodlužuje se až na další.

