
Sbírka zákonů a nařízení, č. 399 a 400. 1489

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1921. Pro jeho provedení, jež se 
ukládá ministru pošt a telegrafů, platí ob
dobně ustanovení nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 15. července 1921, 
č. 234 Sb. z. a n.

§ 4.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

399.
Vyhláška

generálního finančního ředitelství 
v Bratislavě 

ze dne 29. října 1921 

o zřízení odhadních komisí pro daň dóchod- 
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro 
berní okresy Senica, Uh. Skalica a Myjava.

Na základě zmocnění ze dne 10. července 
1920, č. 10.945 ai 1920 pres. adm., uděleného 
ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska, 
zřizují se odhadní komise pro daň dóchod- 
kovou, majetkovou a z válečných zisků pro 
berní okresy:

1. Senica se sídlem v Senici,
2. Uh. Skalica se sídlem v Uh. Skalici,
3. Myjava se sídlem v Myjavě.
Dosavadní odhadní komise v Senici pro

berní okresy Uh. Skalica, Senica a Myjava se 
zrušuje.

President generálního finančního ředitelství:
Kvěch v. r.

400.
Vyhláška ministerstva veřejného zdra

votnictví a tělesné výchovy 
ze dne 11. října 1921, 

kterou se uveřejňuje seznam farmaceutických 
přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná 

vína.
Podle článku I. ministerského nařízení ze 

dne 27. listopadu 1907, č. 256 ř. z., kterým

byla vydána ustanovení k provedení zákona 
ze dne 12. dubna 1907, č. 210 ř. z., o obchodu 
vínem, vinným moštem a vinným rmutem, 
oznamuje se, že byly ministerstvem veřejné
ho zdravotnictví a tělesné výchovy za léčebná 
vína prohlášeny tyto farmaceutické pří
pravky :

1. Vinum Chinae, Pharm. Austr. Ed. VIII.

2. Vinum Chinae ferratum, Pharm. Austr. 
Ed. VIII.

3. Vinum Condurango, Pharm. Austr. Ed. 
VIII.

4. Vinum Pepsini, Pharm. Austr. Ed. VIII.

5. Vinum Rhamni Purshiani, Pharm. Austr. 
Ed. VIII.

6. Vinum Stibii Kalio-tartarici, Pharm. 
Austr. Ed. VIII.

7. Maltosová vína firmy Svátek a Co. v Pra- 
ze-Smíchově:

Víno maltopepsinové,
Maltocondurango,
Vinum Chinae maltosatum „Malto- 

chin“,
Vinum Chinae maltosatum ferratum 

„Maltoferrochin",
Vinum Chinae Sherry maltosatum 

„Maltochin-Sherry“,
Vinum jodatum maltosatum.

8. Maltosová vína firmy Bedřich Klockler 
v Praze-Libni:

Vinum Maltosae Condurango,
„ „ Kola-Condurango,
„ „ Coto-Condurango,
„ „ cum China,
„ „ Chinae ferratum,
„ „ cum Pepsino.

9. Tokajské víno Sagrada lékárníka L. Mol- 
nára v Košici.

10. Vinum Condurango Melnicense „Condu- 
durangomel" lékárníka Vladimíra Vávry 
v Mělníce.

11. Vinum Chinae Melnicense „Chinomel" 
lékárníka Vladimíra Vávry v Mělníce.

12. Vinum Chinae Melnicense ferratum „Fer- 
rochinomel" lékárníka Vladimíra Vávry 
v Mělníce.

13. Léčebná vína lékárníka Gustava Helia 
v Opavě:

Hellovo víno Kola s malaga,
Hellovo chinové víno Kola s malaga,
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Hellovo víno Kola Condurango s ma- 
laga,

Hellovo víno Coto-pepsinové,
Hellovo chinové víno železité s bílým 

vínem,
Hellovo pepsinové víno s malaga,
Hellovo silné sagradové víno hořkosti 

zbavené,
Hellovo mírné sagradové víno hořko

sti zbavené,
Hellovo reveňové víno s malaga,
Hellovo chinové víno s bílým vínem.

14. Vínům Malagense aromaticum cum Ferro 
(aromatické železité malaga dle Dra. A. 
Steindla) lékárníka Emanuela Doubka 
v Plzni.

15. Vínům Chinae cum ferro citrico ammo- 
niato, chinové víno železité lékárníka Ru
dolfa Sedláře v Přerově.

16. Chinové železité víno peluňkové „Sano- 
vin“ lékárníka Emanuela Conratha v Li
berci.

17. Vína ohlášená lékárníkem K. Mayerem 
na žižkově a vyráběná firmou „La 
Stella" v Libni:

Vinum maltosae chinae ferratum sac- 
charatum,

Vinum maltosae chinae ferratum ie- 
cithin saccharatum,

Vinum maltosae condurango lecithin 
saccharatum,

Vinum maltosae pepsino-lecithin sac
charatum.

Současně pozbývá platnosti vyhláška mini
sterstva vnitra ze dne 30. května 1916, čís. 
169 ř. z.

Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.


