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(235.—245.) 235. Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných
opatřeních bytové péče. — 235. Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod
válečných poškozenců. — 237. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926, čís. 118
Sb. z. a n., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o po
jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. — 238. Zákon, kterým se mění
zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu
soustavné elektrisace. — 233. Zákon, k erým se prodlužuje platnost ustanovení zákona
ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z a. n., kterým se mění a doplňuje zák. čl. 1/1911 o civilním
řízení soudním. — 240. Zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy. — 241. Nařízení
o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g 2. celního sazebníku. — 242. Vyhláška
o působnosti a složení státní vodohospodářské rady. — 243. Vyhláška, jíž se opravují data
výměny ratifikačních listin a počátku účinnosti Úmluvy mezi Československou republikou
a Německou říší o úlevách pohraničního styku mezi územím, které versailleskou smlouvou
připadlo Československé republice, a územím Německé říše, publikované pod č. 23 Sbírky
zákonů a nařízení z roku 1926. — 244. Nařízení o úpravě školské správy v hlavním městě
Praze. — 245. Nařízení o úhradě druhotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním
pojištění.

235.

Zákon ze dne 16. prosince 1926
o prodloužení účinnosti a doplnění zákona
o mimořádných opatřeních bytové péče.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr sociální péče v do
hodě s ministrem spravedlnosti a ministrem
vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Šrámek v. r.

Čl. I.
§ 1.
Účinnost zákona ze dne 11. července 1922,
č. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních
bytové péče, ve znění zákona ze dne 26. dubna
1923, č. 87 Sb. z; a n., která byla zákonem ze
dne 19. prosince 1924, č. 296 Šb. z. a n., pro
dloužena do 31. prosince 1926, prodlužuje se
až do vydání nového zákona, nejdéle do
31. prosince 1927.

■ 236.
Zákon ze dne 16. prosince 1926
o hranici příjmu vylučující z nároku na dů
chod válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.

§2.

Ustanovení § 13 zák. č. 225/1922 Sb. z. a n.
ve znění zák. č. 87/1923 Sb. z. a n. o státních
zaměstnancích platí obdobně o učitelstvu ve
řejných škol obecných a občanských.

Působnost §u 2., odst. 1., zákona ze dne
20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích
válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne
25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se změnou
stanovenou zákonem ze dne 10. dubna 1924,
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