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113. Vyhláška o vydání poštovních

112.
Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 18. května 1925
o statistice odstřelu zvěře.

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

Podle usnesení Statistické rady státní ze 
dne 17. dubna 1925 ve schůzi výboru pro sta
tistiku zemědělskou, jemuž bylo dáno plenár- 
-mm-ws-riesením Statistické rady státní ze dne 
14. června 1922 a 22. května 1924 — podle 
§ 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. listo
padu 1919, č. 684 Sb. z. a n. (Statut Statis- 
tické rady státní) — zmocnění, aby se usnesl 
s konečnou platnosti, bude každoročně v célém 
obvodu prováděna statistika odstřelu zvěře. 
Data budou sbírána prostřednictvím úřadů 
státní lesní služby dohlédací. Subjekty zpra
vodajské povinnosti jsou všichni maiitelé 
vlastních honiteb.

Provedením tohoto usnesení byl podle § 11 
vL nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní 
úřad statistický v Praze a ministerstvo země
dělství.

švehla v. r.

113.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 28. května 1925

o vydání poštovních průvodek s natištěnou 
kolkovou známkou za 50 h.

V prvé polovici měsíce června 1925 dají se 
do prodeje poštovní průvodky s natištěnou 
kolkovou známkou za 50 h. Kolková známka 
jest technicky upravena takto:

Plocha kolku výšky 21 5 mm a šířky 16 mm 
jest rozdělena na dvě části.

/ hořejší části kolku ve středu jest elipsa, 
ve_které jest vytištěna cifra 50 v plném poli. 
Elipsu rámuje nápis „Československá re- 
publikaK K elipse se druží oblé stuhy nahoře 
s /úpisem „KOLEK", dole s nápisem „HA
LÉŘŮ".^ V prázdném místě, které zbývá 
mezi hořejší stuhou a okrajem hořejším, jsou 
veršálky „č. R.“ (Československá republika).

V dolejší části kolku jest český lev a leto
počet vydání rok 1925, a to tak, že jedna polo
vina letopočtu jest na levé straně, druhá na 
pravé straně.
_ Hořejší část kolku jest spojena s dolejší 
částí ornamentální obrubou.

Bečka v. r.
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