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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.

Malypetr v. r. 
Novák v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.

Dr. Markovič v. r.

Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Franke 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 (PP- 
Hajnačka), 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).
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Zrušeny byly:

Vedlejší celní úřad II. tř. v Liebensteině 
(post. číslo 32) a odbočka hlavního celního 
úřadu v Teplicích-šanově na státním nádraží 
(Lesní brána) — (post. číslo 55).

Doplňky a z m ě n y:

Post. číslo 1: pojmenování odbočky pod d) 
změní se na: na horním nádraží v Bubnech;

post. číslo 6: u odboček I. a II. v třetím 
sloupci u V II připojí se *) a na téže stránce 
pod čarou se uvede poznámka: K č. 6: Od
bočky I. a II. jsou oprávněny vychvátí cizo
zemské rostliny v pohraničním styku;

post. číslo 49: v příslušném sloupci vyznačí 
se čárkou, že celní úřad v Johanngeorgen- 
stadtu jest oprávněn vyclívati rostliny vůbec 
a vlněnou přízi saz. čís. 223 a 224;

poznámku pod čarou k čís. 81 doplň v druhé 
rádce za slovy do 600 kg slovy: vlněnou če
sanou přízi s. č. 225a až 225d do čísla 45 metr. 
do 50 kg;

post. číslo 87: v třetím sloupci připojí se 
u H I a H II *) a na téže stránce pod čarou 
se uvede poznámka: K čís. 87: Přepravní ří
zení s odbočkou Georgswalde — silnice a na
opak;

post číslo 98: druhý sloupec jest doplniti: 
s opovědní a dodací stanicí v Hrádku nad 
Nisou—nádraží;

Post. číslo 116: v příslušném sloupci vyznačí 
se čárkou, že celní úřad v Libavě jest opráv
něn vyclívati rostliny vůbec;

post. číslo 130: v třetím sloupci u H II při- 
P°Ji se *) a na téže stránce pod čarou se uvede 
Poznámka: K čís. 130: Jest oprávněn vyclívati 
Pomocné látky a výrobky chemické výslovně 
nejmenované saz. čís. 622 podle ceny;

Post. číslo 175: v pátém sloupci nahradí se 
slovo Křižanovice slovem Dedowitschhof;

, Post. číslo 177 a 184: v příslušných sloup
cích vyznačí se čárkou, že celní úřad v Mo
ravské Ostravě—Přívoze jest oprávněn vy
chvátí rostliny poštou dovážené a celní úřad 
v Českém Těšíně rostliny vůbec;

gpP°st- číslo 195: v třetím sloupci u V I připojí 
'O a na téže stránce pod čarou se uvede po- 
namka: K čís. 195: Jest oprávněn vyclívati 
hnerální oleje saz. čís. 178;
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post. číslo 203: jako sídlo celního úřadu 
uvede se Hidasnemeti, kam byl celní úřad 
v Čány přeložen, a v pátém sloupci se uvede, 
že jest v Maďarsku;

post. číslo 208: u celního úřadu ve Svatém 
Králi jest v druhém sloupci slovo Tornala na- 
hraditi slovem štrkovec;

post. číslo 210: poznámku pod čarou k čís. 
210 jest za slovem perhydrol doplniti slovy 
magnosterin, reetobaryt a ventrobaryt.

Ježto některé obce a osady byly pojmeno
vány ministrem vnitra na základě zákona , ze 
dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. z. a n., no
vými názvy, mění se seznam takto:

post. číslo 4: název Fichtava zaměň názvem 
Smrčná;

post. číslo 8: název Puchéř.zaměň názvem 
Pohoří na Šumavě a znění ve Stříbrné Huti 
zněním ve Stříbrných Hutích ;

post. číslo 9: název Cetvina zaměň názvem 
Cetviny;

post. číslo 11: název Konradov zaměň ná
zvem Konrátov;

post. číslo 13: název LandstraBen zaměň 
názvem Silnice;

post. číslo 16: název železná Ruda zaměň 
názvem Městys železná Ruda;

post. číslo 26: název Paulusbrunn zaměň 
názvem Pavlův Studenec;

post. číslo 27: název Prommenhof zaměň 
názvem Broumov, okres Planá, a název Cho
dova Planá názvem Chodová Planá;

post. číslo 28: název Starý Kinšperk zaměň 
názvem Starý Kynšperk;

post. číslo 35: název Neuhausen zaměň ná
zvem Nové Domy;

post. číslo 40: název Voitersreuth zaměň 
názvem Vojtanov a název Fleissen názvem 
Plesná;

post. číslo 41: název Fleissen zaměň ná
zvem Plesná;

post. číslo 58 a 59: název Bastiansperk za
měň názvem Hora Svatého Šebestiána;

post. číslo 67: název Voitsdorf zaměň ná
zvem Fojtovice;

post. číslo 79: název Thomasdorf zaměň 
názvem Tomášov;

42*



364 Sbírka zákonů a nařízení, č. 49.

post. číslo 80 a 81: název Dolní Einsiedel 
zaměň názvem Dolní Poustevna;

post. číslo 84: název Hanšpach zaměň ná
zvem Haňšpach;

post. číslo 85: název Rosenhain zaměň ná
zvem Rožany;

post. číslo 86: název Fugava zaměň ná
zvem Fukov;

post. číslo 87, 88 a 89: název Georgsvalde 
oprav na Georgswalde;

post. číslo 90: název Horní Hennersdorf 
zaměň názvem Horní Jindřichov;

post. číslo 94: názvy Dolní Lichtenwald a. 
Velký Mergenthal zaměň názvy Dolní Lichten- 
vald a Mařenice;

post. číslo 95: názvy Schanzendorf a Krum- 
pach zaměň názvy Valy a Krompach;

post. číslo 101 a 105: název Frýdland za
měň názvem Frýdlant;

post. číslo 110: název Dolní Wurzelsdorf 
zaměň názvem Dolní Kořenov;

post. číslo 118: název Merklovice zaměň 
názvem Zdoňov;

post. číslo 141: název Hrušovany u Znojma 
zaměň názvem Hrušovany nad Jevišovkou.

Podle toho jest též doplniti a opravit! 
abecední seznam. ,

Bečka v. r.

Sfátnf MsMrna v Praze.


