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vou vyrábí se t. zv. soda amoniaková tak, že se dá 
působiti plynnému čpavku a kyselině uhličité na roz
tok kuchyňské soli, nasycený za studená; tím tvoří 
se chlorid amonný a kyselý uhličitan sodný (bikar- 
bonát), který žíháním dává sodu a kyselinu uhličitou. 
Vedlejší zplodiny (chlorid amonný a kyselina uhli
čitá) zavádějí se opět do výroby. Elektrolytickou 
methodou připraví se z vodných roztoků kuchyňské 
soli hydroxyd sodný, který se pak převede v sodu.

(3) Sody používá se ve sklářství, mydlářství, při 
výrobě papíru, v běličství, barvířství, k přípravě hy- 
droxydu sodného, sodných solí a četných jiných che
mických výrobků.

(4) Krystalovaná soda pol. 599 d) vy
rábí se nyní ponejvíce krystalisací vodného roztoku 
sody amoniakové. Tvoří velké průhledné krystaly, 
které na vzduchu snadno větrají a po delší době roz
padávají se v bílý prášek. Takováto zvětralá práš- 
kovitá soda vyclívá se jako soda žíhaná.

(5) Soda žíhaná či kalcinovaná pol. 
599 f) přichází do obcfyodu v prášku nebo v hrudkách; 
má barvu bílou s nažloutlým nebo šedavým odstínem, 
je žíravější chuti a lze ji poznati podle toho, že při 
rozpouštění ve vodě zvyšuje se teplota roztoku.

(G) Soda amoniaková podobá se chemic
kým složením bezvodé sodě žíhané (kalcinované) a 
vyclívá se podle pol. 599 f).

(7) Krystalovanou sodu pol. 599 d) rozeznáme od 
sody žíhané amoniakové nebo zvětralé práškovité 
pol. 599 f) zahřátím malého množství sody ve zkou
mavce na,d plamenem lihového kahanu. Krystalovaná 
soda snadno taje (ve vlastní své krystalové vodě), 
kdežto žíhaná amoniaková nebo zvětralá práškovitá 
soda netaje."

e) Dosavadní čtvrtý odstavec 4. vysvětlivky 
budiž přečíslován na (8).

14. Vysvětlivky k saz. čís. 604 se mění a 
upravují takto:

a) Zrušují se tato,ustanovení osmnáctého 
a devatenáctého odstavce 3. vysvětlivky:

,,(14 * * * 18) Karbolineum (olej na impregnování), směs 
těžkých olejů kamenouhelného dehtu, jichž se používá 
na kcnservování dřeva, nebarvené, č. 604 e).

(la) Tytéž barvené, č. 626.“

b) Ve druhém odstavci 5. vysvětlivky buď- 
tež Škrtnuta slova: jja nebarvené karbolineum".

15. Vysvětlivky k saz. čís. 622 se doplňují 
osmým odstavcem:

„(s) K poznámce. Odběr hrubého (surového) 
jodidu měďného (cuprojodidu) beze cla povoluje mi
nisterstvo financí, jež též stanoví kontrolní pod
mínky."

16. Ve třetím odstavci IV. vysvětlivky 
k saz. ČÍS. 626 zrušují se slova: „a barvené kár- 
bolineum (barvy s přísadou karbolinea)" a nahra
zují se slovy:

„a barvené impregnační oleje z kamenouhelného 
dehtu (barvy s přísadou karbolinea a pod.)".

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého 

dne po vyhlášení; provede je ministr financí 
po dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živ
ností a zemědělství.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Roubík v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Haussmann v. r. Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Fatka v. r.

76.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 6, května 1926 

o „Prohlášení mezi republikou českosloven
skou a královstvím Bulharským o výměně dat 
získaných periodickými sčítáními lidu a tý
kajících se občanů jednoho ze států, kteří by

dlí na území státu druhého".

Vláda československé republiky schválila, 
toto „Prohlášení" dne 4. září 1925 a jeho 
znění uveřejněno bylo v „úředním listě repu
bliky československé" dne 23. září 1925
č. 217.

Vyhlašuje se s tím, že „Prohlášení" nabylo 
platnosti dnem 3. února 1925.

Dr. Beneš v. r.
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