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lichvy (soudech lichevních), a § 20, odst. 2., 
zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 85 Sb. z. a
n., o ochraně nájemníků, se zrušují.

článek IV.
§ I-

i1) Řízení o správních přestupcích podle 
§ 6 zákona č. 568/1919 Sb. z. a n., v němž li- 
chevní soudy do dne účinnosti tohoto zákona 
vydaly trestní příkazy nebo vynesly trestní 
nálezy, bude ukončeno před těmito soudy 
podle dosavadních předpisů. O odvolání z ná
lezu rozhodne řádný soud.

(2) V ostatních případech, kde řízení bylo 
před lichevními soudy zahájeno, postoupí li- 
chevní soudy spisy politickým (policejním) 
úřadům I. stolice k dalšímu řízení; úřady tyto 
mohou použiti výsledků řízení před soudy 
lichevními.

§ 2.

Věci, v nichž v den, kdy tento zákon nabude 
účinnosti, hlavní přelíčení před lichevním sou
dem bylo již nařízeno, ale dosud neskončeno, 
nebo v nichž objeví se potřeba hlavní přelíčení 
opakovati, buďtež dojednány před soudy řád
nými (§ 24 c).

Článek V.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vy

hlášení a provedou jej ministři spravedlnosti, 
vnitra a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dc. Dolanský v. r. Malypetr v. r. 
Udržal v. r.

Tím pozbývá na stejnou dobu účinnosti 
ustanovení vysvětlivek k saz. čís. 43 celního 
sazebníku, podle něhož rané brambory (čer
stvé brambory dovážené v době od 15. února 
až do 31. července) jsou podrobeny clu podle 
saz. čís. 43 a).

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti pátého dne 
po vyhlášení; provésti je ukládá se ministru 
financí v dohodě s ministry zemědělství a 
obchodu.

švehla v. r.
Bečka v. r. 
Šrámek v. r. 
Novák v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Dolanský v. r.

Malypetr v. r.

82.

Vyhláška ministra s plnou mocou pre 
správu Slovenska 

zo dňa 8. apríla 1924, 
ktorou sa opravuje chyba v nariadení ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 14. 
marca 1924, č. 67 Sb. z. a n., o ustálení zaká

zaného územia pre lietadlá.

U posledného riadka 2. odstavca shora uda
ného nariadenia na miesto „Horné Riškovce" 
má správné stát’ „Horné Rišňovce“.

Dr. Kállay v. r.

81.

Vládní nařízení 
ze dne 25. dubna 1924 

o celním osvobození raných bramborů v roce 
1924.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 3 zákona ze dne 20. února 1919,
cis. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání 
cla:

§ 1.
Cio z dovozu raných bramborů zrušuje se 
dobu do 30. června 1924.

83.
Vládní nařízení 

ze dne 25. dubna 1924,
kterým se zvyšuje počet členů státní elektrá- 

. renské rady.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 31 zákona ze dne 22. července 1919, 
č. 438 Sb. z. a n„ o státní podpoře při zahá
jení soustavné elektrisace:

ČI. I.

§ 2, odstavec 2„ vládního nařízení ze dne
2. ledna 1920, č. 26 Sb. z. a n., o zřízení 
státní elektrárenské rady, mění se takto:
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