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120.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem škoiství 

a národní osvěty 
ze dne 3. května 1925 

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 
a živnostenské v Brandýse nad Labem.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská 
v Brandýse nad Labem zařaďuje se podle 
§ 14 d), odst. 3., zákona zě dre 5. února 1907, 
č. 26 ř. z., o změně a doplnění živnostenského 
řádu, a podle nařízení ministra obchodu ve 
shodě s ministrem kultu a vyučování ze dne 
26. července 1907, č. 180 ř. z., do seznamu 
oněch živnostenských učilišť, jejichž vysvěd
čení na odchodnou nahrazují průkaz řádného 
dokončení učebního poměru (tovaryšský list 
neb zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy 
živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Novák v. r. Dr. Markovič v. r.

121.
Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 3. června 1925

o statistice semletého obilí a mlýnských vý
robků za období od 1. července 1924 do 
30. června 1925, o statistice zásob obilí a 
mlýnských výrobků ke dni 1. července 1925 
a o sčítání hospodářského zvířectva ke dni 

31. prosince 1925.

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

Statistická rada státní usnesla se dne 17. 
dubna 1925 ve schůzi výboru pro statistiku 
zemědělskou, jemuž bylo dáno plenárním usne
sením Statistické rady státní ze dne 14. červ
na 1922 a ze dne 22. května 1924 — podle 
§u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. li
stopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n. (Statut Sta
tistické rady státní) — zmocnění, aby se usná
šel s konečnou platností takto:

I. Ke dni 30. června 1925 bude provedena 
statistika semletého obilí a statistika mlýn
ských výrobků za období od 1. července 1924 
do 30. června 1925, jakož i statistika zásob 
obilí a mlýnských výrobků ke dni 1. čer
vence 1925. Toto statistické zjištění pro
vede se vyplněním zvláštních dotazníků, 
jež rozešle Státní úřad statistický. Každý, kdo 
provozuje živnost mlynářskou (majitel, ná
jemce mlýna nebo jich zástupce), je povinen 
dotazník ve všech jeho částech podle návodu 
přesně a dle pravdy vyplniti, jakož i podati 
bez odkladu všecky později žádané doplňky, 
opravy a vysvětlivky. Vyplněné dotazníky 
dlužno zasílati přímo Státnímu úřadu stati
stickému.

II. Ke dni 31. prosince 1925 bude prove
deno sčítání hospodářského zvířectva v celé 
republice Československé.

Zpravodajskou povinnost má každý cho
vatel hospodářského zvířete. Sčítání se pro
vede podle popisných čísel pomocí sčíťacích 
komisařů, jež opatří obecní úřad.

Provedením obou usnesení byl podle §u 11 
vl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní 
úřad statistický v Praze.

švehia v. r.
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