Sbírka zákonů a nařízení, č. 472 a 473.
přelíčení, nebo v nichž je nutno hlavní přelí
čení opakovati, buďtež projednány podle to
hoto neodkladného opatření, učiní-li žalobce
dodatečně návrh podle §§ 4 a 6 a nepodá-li
V případě § 6 některý z obžalovaných aneb
obhájců odporu ve lhůtě třídenní, počítané od
sdělení tohoto návrhu obhájci. Opravný pro
středek jest tu vyloučen.
článek II.
Platnost čl. I., č. 3., 4. a 11., zákona ze dne
18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920,
prodlužuje se do dne 31. prosince 1923.
článek III.
(!) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1922 a pozbývá platnosti dnem 31. pro
since 1923.
(2) Provedením jeho pověřují se ministři
spravedlnosti a národní obrany.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Bolanský v. r.
Udržal v. r.

472.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. prosince 1921,
kterým se doplňuje a prodlužuje platnost na
řízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n.,
o přerušení sporů o splnění peněžitých zá
vazků ve starých korunách v poměru k repu
blice Rakouské.
Podle §u 1 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
§ 4 nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173
Sb. z. a n., má s účinností ode dne 2. května
1921 zníti takto:
Doba, po kterou pohledávky podle tohoto
nařízení nemohou býti soudně vymáhány nebo
exekucí dobývány, nezapočítává se do lhůt
promlčecích ani do lhůt ustanovených ku po
dání žaloby ani do jiných lhůt, jejichž zmeš
kání má po zákonu v zápětí právní újmu.
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§ 2.
Platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921,
č. 173 Sb. z. a n., s doplněním v § 1 uvedeným
prodlužuje se do 31. prosince 1922.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provede je ministr spravedlnosti v souhlase
se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.

Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

473.
Zákon ze dne 20. prosince 1921,
jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30.
června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším pro
zatímním zvýšení zaopatřovacích platů hor
nických.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís.
248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení
zaopatřovacích platů hornických, se prodlu
žuje až do 31. prosince 1922.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 3.
Vláda se zmocňuje v případě potřeby, aby
nařízením platnost zákona prodloužila.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby, do
hodnuv se s ministrem sociální péče, zákon
tento provedl.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Tučný v. r.
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