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133.

Zákon ze dne 17. prosince 1927 
o prodloužení účinnosti a doplnění zákona 

o mimořádných opatřeních bytové péče.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. 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 16. prosince 1926, č. 235 Sb. z. a n., 
prodloužena do 31. prosince 1927, prodlužuje 
se až do vydání nového zákona, nejdéle do 
30. června 1928.

§ 2.

Ustanovení § 13 zákona č. 225/1922 Sb. z. 
a n. ve znění zákona č. 87/1923 Sb. z. a n. 
o státních zaměstnancích platí obdobně o uči
telstvu veřejných škol obecných a občanských.

ČI. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede jej ministr sociální péče 
v dohodě s ministrem spravedlnosti a mini
strem vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

184.

Vládní nařízení 
ze dne 20. prosince 1927 

o dalším poskytování drahotních příplatků 

k úrazovým důchodům.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. III., odst. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1921, č. 481 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje působnost zákona o drahotních pří
platcích k úrazovým důchodům a mění se ně
která jeho ustanovení:

§ 1.

Platnost zákona č. 481/1921 Sb. z. a n., 
prodloužená vládním nařízením ze dne 17. pro
since 1926, č. 228 Sb. z. a n., o dalším posky
tování drahotních příplatků k úrazovým dů
chodům, prodlužuje se dále na dobu od 1. 
ledna 1928 do 31. prosince 1928.

§ 2.

(i) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(-) Ministru sociální péče se ukládá, aby je 
provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-ÍIarting v. r. 
Dr. Peroutka v. r.

Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Udrž"l v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r. 
Dr. Nosek v. r.

185.

Vládní nařízení 
ze dne 20. prosince 1927, 

kterým se prodlužují přechodná ustanovení 
policejně-právní o cestovních pasech.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. 3. císařského nařízeni ze dne 6. li
stopadu 1865, č. 116 ř. z., ohledně zrušení pa
sových revisi na říšských hranicích, a podle 
§u 2 zák. čl. VI/1903 o pasovních předpisech:

čl. I.

Platnost vládního nařízení ze dne 9. června 
1921, č. 215 Sb. z. a n., kterým se vydávají 
přechodná ustanovení policejně-právní o ce
stovních pasech, jež bylo doplněno a prodlou
ženo vládním nařízením ze dne 25. října 1923, 
č. 207 Sb. z. a n., a ze dne 22. prosince 1925, 
č. 264 Sb. z. a n., prodlužuje se opětně až do 
doby, kdy nabude účinnosti nový zákon o ce
stovních pasech, nejdéle však do konce roku 
1928.

čl. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.


