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§ 6.
Platnost služebních a pracovních poměrů
podle tohoto nařízení nezpůsobuje po dobu
cvičení ve zbrani (cvičení služebního) dalšího
trvání pojistné povinnosti nemocenské, úra
zové a pensijní. Povinnost tato nastává však
návratem zaměstnance k výkonu služby
(práce).

§ 7.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provedením jeho pověřuje se ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
(3) Nařízení toto pozbývá platnosti dnem
31. prosince 1924.
Bechyně v. r.
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

48.
Vládni nařízení
ze dne 29. února 1924,
kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 7.
ledna 1924, č. 18 Sb. z. a n., o volbách do Ná
rodního shromáždění za Podkarpatskou Rus
na prvé volební období.

Vláda republiky československé nařizuj e
podle čl. II. zákona ze dne 29. února 1920,
č. 123 Sb. z. a n., kterým se vydává řád volení
do poslanecké sněmovny, a podle čl. II. zá
kona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n.,
o složení a pravomoci senátu:
článek 1.
Poslední odstavec §u 4 vládního nařízení ze
dne 7. ledna 1924, č. 18 Sb. z. a n., se doplňuje
a zní:
Druhé a třetí skrutinium do obou sněmoven
odpadá. Předpis prvého odstavce §u 51 zákona
ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n., platí
obdobně i pro tyto volby,

Článek

2

.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr vnitra.
Bechyně v. r.
Malypetr v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. Habrman v. r.
Novák v. r.
Dr. Franke v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

49.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 22. února 1924,
jíž se doplňuje a opravuje seznam celních
úřadů.

Seznam celních úřadů, vyhlášený vyhláškou
ministerstva financí ze dne 26. dubna 1923,
čís. 130 Sb. z. a n., doplňuje a opravuje se
takto:
Nově zřízeny byly:
Vedlejší celní úřad II. tř. v Podspadech
(pp. Javorina), silniční, podřízen finančnímu
ředitelství v Levoči, na hranici k Polsku, celní
silnice Jurgov—Podspady (zařaditi za post.
číslo 192) ;
vedlejší celní úřad II. tř. v Taj těch (PPHajnačka), silniční, podřízen finančnímu ře
ditelství v Rimavské Sobotě, na hranici k Ma
ďarsku, celní silnice Rona—Taj ty (zařaditi
za post. číslo 209) ;
vedlejší celní úřad II. tř. v Badalo (PP- ^a",
čola), silniční, podřízen finančnímu ředitelství
v Berehově, na hranici k Maďarsku, celm si'
nice Cseke—Badalo (zařaditi za post. číslo
241) a
odbočka v Novém Přerově, přičleněná
k vedlejšímu celnímu úřadu v Novém Síd.e
(post. číslo 139), s oprávněním vedlejšího ce ního úřadu II. tř., silniční, na hranici k Laí
kousku, celní silnice Wildendurnbach—Love
Sídlo.
Odbočka vedlejšího celního úřadu v Eisen
dorfu (post. číslo 22) ve švarcavě (dřívej&
pojmenování ve švarcachu) přeměněna hyn
ve vedlejší celní úřad II. tř. (zařaditi za Pos '•
číslo 21).

