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vyhlášení. Návrhy dlužníků na zahájení vy
rovnávacího řízení, které byly učiněny před
tímto dnem a nebyly konečně zamítnuty, jest
co do míry nejnižší vyrovnací částky posuzo
vat! podle dosavadního předpisu.

§3.

Tento zákon platí pre Slovensko a Podkar
patskú Rus a prevedie ho minister spra
vedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

(2) Zákon provede ministr spravedlnosti
v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 11. května 1923,

.
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Zákon zo dňa 27. apríla 1923,
ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
upravuje spósob počítania lehót v súdnom
pokračovaní a pri poručenských (sirotských)
úradoch.

Národně shromaždenie republiky československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
(1) "U lehot zákonných alebo sudcovských,
ktoré má strana v občianskych veciach právnyeh, aby podala vyjadrenie, aby předložila
návrhy alebo podania, alebo aby podnikla iné
úkony, týkajúce sa súdneho pokračovania, nezarátajú sa dni poštovej dopravy do lehoty.
(2) Písomné podania, menóvite odvolanie,
revízia alebo rekurz, můžu sa stať tiež tele
graficky. Nariadením budú vydané zovrubnejšie předpisy, ako třeba naložit’ s takými
telegramy.
§

.

2.

Ustanovenia § 1 platia analogicky pre po
kračovania vo veciach poručenských a opa
trovnických před poručenskými (sirotskými)
úřady.

kterým pozměňuje se vládní nařízení ze dne
4. března 1921, čís. 93 Sb. z. a n., o zřízení no
vých úřadů ku provedení stavby železných
drah podle zákona ze dne 30. března 1920,
čís. 235 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 90 ústavní listiny :
§ 1.
železniční stavební ředitelství, které bylo
zřízeno vládním nařízením čís. 93/1921 Sb. z.
a n. ku provedení staveb nových železnic, za
jištěných zákonem čís. 235/1920 Sb. z, a n.,
přičleňuje se ministerstvu železnic pod názvem
„ústřední stavební správa", která podřízena
jest přímo ministru železnic.
§

2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášky. Provedením jeho pověřuje se ministr
železnic.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.

Státní tiskárna v Praze.

