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(235. a 236.) 235j Nařízení, kterým se mění hranice soudních okresů Horní Litvínov a Hora
Sv. Kateřiny. — 236. Nařízení, kterým se prodlužuje platnost^ nařízení _ze dne 21. dubna 1921,
č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporiL o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru
k republice Rakouské.

235.

236.

Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1923,

Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1923,

kterým se mění hranice soudních okresů
Horní Litvínov a Hora Sv. Kateřiny.

kterým se prodlužuje platnost nařízení ze
dne 21. dubna 1921, c. 173 Sb. z. a n., o pře
rušení sporů o splnění peněžních závazků ve
starých korunách v poměru k republice
Rakouské.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 18. března 1921, čís.
117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. pro
since 1922, č. 406 Sb. z. a n., kterým se mění
ustanovení .zákona ze dne 18. března 1921,
č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu
slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic
obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným
opatřením s tím souvisejícím:
§ 1.
Místní obec Mníšek, v soudním okresu
Horní Litvínov a v politickém okresu Most,
vylučuje se z obvodu okresního soudu Horní
Litvínov a přiděluje se k obvodu soudního
okresu Hora Sv. Kateřiny v témže politickém
okresu.
§ 2.
Místní obec Mníšek je povinna hraditi
státní správě veškeré výlohy, jež jí vzejdou
provedením této změny v pozemkových kni
hách, mapách a katastrálních operátech.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti tři měsíce
po vyhlášení a bude provedeno ministry spra
vedlnosti a vnitra.
švehla v. r.
Udržal v. r.
Malypetr v. r.
Tučný v. r.
Novák v. r.
Dr. Ďolanský v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Kállay v. r.
Habrman v. r.
Bečka v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
Stříbrný v. r.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 6 zákona ze dne 30. června 1922,
č. 207 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohle
dávek a závazků, vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky
československými a cizími, a podle zákona ze
dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým
se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě
mimořádných poměrů způsobených válkou,
takto:
§ 1Platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921,
č. 173 Sb. z. a n., doplněného nařízeními ze
dne 19. prosince 1921, č. 472 Sb. z. a n., a ze
dne 22. prosince 1922, č. 377 Sb. z. a n., pro
dlužuje se do 31. prosince 1924.
§ 2.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provede je ministr spravedlnosti v sou
hlase se zúčastněnými ministry.
svehla
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Ďolanský v. r
Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

Státní tiskárna v Praze.

v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.
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