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445.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1921, 
jímž se opravují nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 25. srpna 1921, č. 346 
Sb. z. a n., o lékárnické sazbě k rakouské 
farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev poží
vající, a ze dne 25. srpna 1921, č. 347 Sb. z. 
a n., o lékárnické sazbě k rakouské farma

kopoei Ed. VIII. pro strany soukromé.

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906, 
č. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lé- 
kárnictví, nařizuje se toto:

§ 1;
V „Sazbě za obvazy pro strany úlev poží

vající", připojené k nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 25. srpna 1921, č. 346 
Sb. z. a n., má státi v odstavci „Hydrofilová 
gáza" cena položky za 1 balík o % metru 
místo h 340 správně h 240, a v odstavci „Jodo- 
formová gáza 10%“ v položce za 1 balík o 
1 metru místo h 2155 správně h 1705.

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vy 
chovy.
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Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

446.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1921,
jímž se mění nařízení bývalého rakouského 
ministerstva financí ze dne 25. prosince 1914, 
č. 2 ř. z. z r. 1915, o náhradě členům komisí 
pro daň z příjmu za ušlou práci a ušlý výdělek.

§ 2.
V „Sazbě za obvazy pro strany soukromé", 

připojené k nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 25. srpna 1921, č. 347 Sb. z. 
a n., má státi v odstavci „Brunsova vata" 
v položce za 1 balík 1000 gramů místo h 2640 
správně h 8585.

§ 3.
Toto nařízení neplatí na Slovensku a v Pod

karpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se

Na zákládě § 198 zákona ze dne 25. října 
1896, č. 220 ř. z„ ve znění novely ze dne 
23. ledna 1914, č. 13 ř. z„ se nařizuje:

§1#

V nařízení ze dne 25. prosince 1914, č. 2 ř. z. 
z r. 1915, nahrazuje se v § 1 částka 3000 K 
částkou 20.000 Kč a v § 2 částky 6 K a 8 K 
částkami 30 Kč a 40 Kč.
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