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74.
Zákon ze dne 4. května 1926 

o hranici příjmii vylučující z nároku na 
důchod válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. I.

Působnost § 2, odst. 1., zákona ze dne 20. 
února 1920, č. 142 Sb. z, a n., o požitcích vá
lečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 
25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., se změnou 
stanovenou zákonem ze dne 10. dubna 1924, 
č. 79 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 
1926.

Č1. II.

(t) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1926.

(2) Provésti jej ukládá se ministru sociální 
péče v dohodě s ministry financí, vnitra, za
hraničních věcí a veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Schieszl v. r.

75.
Vládní nařízení 

ze dne 21. května 1926, 
jímž se mění celní sazebník a upravují vy

světlivky k němu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 
349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby 
zatímně upravila obchodní styky s cizinou, 
§ 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. 
z. a n., o celním území a vybírání cla, a čl. V. 
zákona ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z. (zák. 
čl. LIII z r. 1907), o celním sazebníku:

§ 1.
Všeobecný celní sazebník pro českosloven

ské celní území mění a upravuje se takto:

1. Za sazební položku 285 c) zařaďuje se' 
poznámka:

„P o z n á m k-a k- p o 1. 285 c). Barytované 
kartony k výrobě fotografických papírů na 
zvláštní povolení a s podmínkami stanovenými 
nařízením.........beze cla“.

2. V poznámce 1. k sazební položce 434 a) 
mezi slova „pro přádelny" a slova „na dovo- 
lovací list" zařaďují se slova „a ocelový drát, 
slabší l-5 mm, pro továrny na tkalcovské 
nítěnky".

3. Poznámka 2. k sazební položce 434 a) 
upravuje se takto:
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