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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. 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.

§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.

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.

■ 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.

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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