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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.

ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vy
chovy.
' Dr. Beneš v. r.
Šrámek v. r.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
černý v. r.
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Mičura v. r.
Staněk v. r.

Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906,
č. 5 ř. z. z r. 1907, kterým upraveno bylo lékárnictví, 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 „Jodoformová gáza 10%“ v položce za 1 balík o
1 metru místo h 2155 správně h 1705.
§ 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

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.
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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§ 2.

Nařízení toto, Jež neplatí na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi, nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1921. Provedením jeho pověřuje se
ministr financí.

Dn. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr, Dérer v. r.
Staněk v. r.
Dr. Mičura v. r.

447.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1921,
jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne
17. července 1919, č. 399 Sb. z. a n., k prove
dení §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května
1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drob
ným pachtýřům, a článku I., E., novely ze dne
1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n.

u něho jako knihovního soudu složených
(§ 21 zákona); kdyby tyto srážky nestačily
nebo nebyly u něho složeny vůbec, oznámí
upravené náklady s udáním jména, zaměst
nání a bydliště oprávněného příslušnému
knihovnímu soudu, který je poukáže přímo
oprávněnému z částek u něho složených. Jinak
jest postupovati dle nařízení ze dne 17. čer
vence 1919, č. 399 Sb. z. a n.

článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Je provésti náleží ministru spravedl
nosti v dohodě & ministry financí a země
dělství.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Habrman v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dolanský v. r
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.
Dr. Mičura v. r.

448.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1921

článek I.
o změně hranic slúžnovských okresů sevljušSrážky 5% z přejímací ceny odvedené dle
ského a hustského.
§ 26, odst. 1., zákona ze dne 27. května 1919,
Na základě § l,č.2., zákona ze dne 22. března
č. 318 Sb. z. a n., a příplatku 5% k přejímací
ceně, uloženého pachtýřům podle článku I., 1920, č. 210 Sb. z. a n., a § 1, č. 2., nařízení
E., novely ze dne 1. dubna 1921, č. 166 Sb. vlády republiky československé ze dne 27. čer
vence 1920, č. 476 Sb. z. a n., o prozatímní
z. a n., lze použiti:
1. k úhradě nákladů důvěrníků ustanove úpravě správy politické v území Podkarpatské
ných dle § 16 zákona ze dne 27. května 1919, (Rusi, nařizuje se toto:
č. 318 Sb. z. a n.,
§ 1-.
2. k úhradě jiných nákladů způsobených
Obec Kriva (Tisza Kirva) se vylučuje ze
státu prováděním zákona, zejména i nákladů slúžnovského okresu sevljušského a připojuje
spojených s ustanovením smluvních sil a při se k slúžnovskému okresu hustskému.
dělením stálých sil na přechodnou dobu a
věcných nákladů určených k urychlení této
§ 2.
akce, pokud nebylo lze zastati úkol na soudy
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
uvedenými zákony vznesený přidělenými stá
šení a provede je ministr vnitra.
lými silami, jejich přiměřenými výkony a
prostředky po ruce jsoucími.
Dr. Beneš v. r.

Článek II.
Náklady spojené s činností důvěrníků upra
ví soud dle nařízení ze dne 17. července 1919,
č. 399 Sb. z. a n. Pokud nebyly již zapraveny
způsobem tam stanoveným, zapraví je okresní
soud, u něhož byli důvěrníci činní, ze srážky
z přejímací ceny, po případě z příplatku k ní,
Stá tni tiskárna

Udržal v. r.
Habrman v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. .Dolanský v. r.
Staněk v. r.

Praze.

Šrámek v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

