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(291.

302.) 291. Zákon o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské. Zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb z. a n
kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských
vecech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech. - 293. Zákon
o výši daně z cukru. — 294. Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických
podniku, jez mají býti přeměněny na podniky všeužitečné. - 295. Zákon kterým se ustáno
vuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila
snila i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi. - 23S. Zákon
o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče. - 297. Zákon
o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců. — 29S. Zákon, kterým
se mění ustanovení § 1, bodu 4., zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění
zakona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlucování obci, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím
souvisejícím. — 299. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stínoví
se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925. - 300. Nařízení, kterým se provádí zákon
ze dne 8. října 1924, č. 235 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při placení přímých daní. —
301. Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599g2. — 302. Nařízení, kterým
se prodlužuje plalnost uslanovent o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence.
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Zákon ze dne 17. prosince 1924

Zákon ze dne 19. prosince 1924,

o dalším dočasném zkrácení přípravné služby
soudcovské.

jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne
8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se
mění některá ustanovení zákonů o soudní pří
slušnosti, o soudním řízení v občanských vě
cech, o exekučním řízení, o pozůstalostním
řízení a o poručenských věcech.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPlatnost zákona ze dne 8. února 1922, č- 57
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby
prozatímně zkrátila přípravnou službu soud
covskou, prodlužuje se do 31. prosince 1927.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPlatnost zákona č. 123/1923 Sb. z. a n. pro
dlužuje se až do jiné zákonné úpravy.
§ 2.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti jej náleží ministrům spravedl
nosti a financí.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dečka v. r.
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