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odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

115.
Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 28. května 1924

o statistice mlýnů.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
čís. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Podle usnesení Statistické rady státní ze 
dne 16. dubna 1924 ve schůzi výboru pro sta
tistiku zemědělskou, jemuž bylo dáno plenár
ním usnesením Statistické rady státní ze dne 
14. června 1922 — podle § 6, odst. 2., vlád
ního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, 
čís. 634 Sb. z. a n. (Statut Statistické rady 
státní) — zmocnění, aby se usnesl s konečnou 
platností, bude provedena ke dni 30. června 
1924 statistika mlýnů co do jich počtu, vý
robní kapacity a zaměstnanosti od 1. čer
vence 1923 až do 30. června 1924.

Toto statistické zjištění provedeno budiž 
vyplněním dotazníku o statistice mlýnů, který 
zašle Státní úřad statistický. Dotazník vyplní 
majitel nebo nájemce, event. zástupce každé
ho obchodního nebo námezdního mlýnu podle 
jednotlivých otázek.

Provedením tohoto usnesení byl podle § 11 
vlád. nař. čís. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen

Státní úřad statistický v Praze, jemuž jest 
dle příslušného návrhu formulář řádně vypl
něný včas zaslati.

švehla v. r.

116.
Vyhláška ministra zemedeistva v dohodě 

s ministrem vnútra a s ministrom 
s plnou mocou pre správu Slovenska 

zo dňa 30. apríla 1924,
ktorou prevádza sa § 3 vládneho nariadenia zo 
dňa 22. decembra 1922, čís. 383 Sb. z. a n., 
o zrušení niektorých štátnych odborných úra- 
dov na Slovensku a o přenesení ich posobnosti 

na župné a okresně úřady.

Pre obstarávanie lesnícko-technických zále
žitostí, o ktorých jedná výnos bývalého uher
ského ministra orby zo dňa 19. júla 1911, čís. 
34.209, o navrhovaní, nariaďovaní a prevá- 
dzaní hospodářských a technických práč ku 
zlepšeniu hospodářského stavu holin, pozem- 
kov s pohyblivou půdou a strží na základe 
ustanovenia § 165 uh. zák. čl. zo dňa 11. juna 
1879, č. XXXI (lesný zákon), §§ 13 a 14 uh. 
zák. čl. zo dňa 25. mája 1894, č. XII (zákon 
o polnom hospodárstve a pofnej policii), a § 55 
uh. zák. čl. zo dňa 14. júna 1885, č. XXIII 
(zákon o vodnom právě), v oblasti bystrm 
přiděluj ú sa odborní úradníci a sriadenci pre 
župy XV.—XX. župnému úřadu v Turčian- 
skom Svátom Martine.

Malypetr v. r.
za ministra Dra Hodžu.

Státní tiskárna v Praze.


