Sbírka zákonů a nařízení, č. 350.

1549
§

350.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. listopadu 1922
o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet
stran úlev požívajících.
Podle § 7 a posledního odstavce § 31 zákona
ze dne 18. prosince 1906, č. 5 ř. z. z roku 1907,
kterým upraveno bylo lékárnictví, a §§ 135,
136 a 137 zák. čl. XIV z r. 1876, kterým upra
veno bylo zdravotnictví, nařizuje se toto:
§ 1Lékárnická sazba neoficinelních léčiv na
účet stran úlev požívajících, obsažená v pří
loze nařízení vlády republiky československé
ze dne 8. srpna 1922, čís. 212 Sb. z. a n., mění
se co do cen částečně tak, jak je stanoveno
w položkách dole uvedených.

2.

Tím se částečně mění § 1 nařízení vlády re
publiky československé ze dne 8. srpna 1922,
čís. 212 Sb. z. a n. Ostatní předpisy tohoto
citovaného nařízení zůstávají v platnosti.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. říj
na 1922 a jeho provedením pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy.
švehla v. r.
Dr. Rašín v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. :
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

Sazba neoficinelních léčiv pro strany úlev
požívající.
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Gramu Haléřů

Gramů Haléřů

Linimentum saponato - camphoratum liquid.................
Papaverinum hydrochlor. . ..
Spiritus Aetheris chlorati. . .
Spiritus Aetheris nitros.......
Spiritus Viní gal....................
Tinctura Aconiti.................
Tinctura Aloes ....................
Tinctura Asae Foetidae ....
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Tinct. Caryophil....................
Tinct. Chinae .....................
Tinctura Eucalypti glób. . ..
Tinct. Ferri acetici..............
Tinct. Ferri aromat..............
Tinct. Opii benzoica ............
Tinct. Senegae.....................
Tinct. Spilanthis olerac.
comp...................................
Tinct. Veratri albi...............
Tinct. Veratri viridi............

Státní tiskárna v Praze.
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