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1919, č. 151 Sb. z. a n., o provádění věcné demobilisace

69.

Vyhláška předsedy vlády
ze dne 4. června 1927

o statistických šetřeních v oboru statistiky
zemědělské a zemědělsko-průmyslové.

Podle §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919,
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické služby,
vyhlašuji:
Dle usnesení výboru státní rady statistické
pro statistiku zemědělskou, jenž byl podle
§u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. li
stopadu 1919, č. 684 Sb. z. a n., zmocněn, aby
se usnášel s konečnou platností, budou pro
vedeny :
ke dni 30. června 1927 statistika sladoven
za výrobní období od 1. července 1926 do
30. června 1927,
ke dni 30. června 1927 statistika mlýnů
za výrobní období od 1. července 1926 do
30. června 1927,
ke dni 30. září 1927 statistika škrobáren
a dextrináren za výrobní období od 1. října
1926 do 30. září 1927,
jakož i ve 48 vybraných obcích sčítání
zemědělských závodů na zkoušku pro připra
vovanou celostátní statistiku zemědělských
závodů.
Tato statistická zjištění provedou se vyplně
ním zvláštních dotazníků.
Každý, kdo provozuje některou z uvedených
živností, na něž se vztahují prvá tři šetření,
a všichni samostatní zemědělci (nebo jejich

zástupci) ve 48 obcích, které budou vybrány,
jsou povinni dotazníky ve všech jejich částech
podle návodů přesně a pravdivě vyplniti, jakož
i podati bez odkladu všechny později žádané
doplňky, opravy a vysvětlivky.
Provedením tohoto usnesení byl podle §u 11
vl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen státní
úřad statistický v Praze, jenž rozešle pří
slušné dotazníky.
Porušení služby zpravodajské bude trestáno
podle ustanovení zák. č. 49/1919 Sb. z. a n.
Vyplněné dotazníky dlužno zasílat! přímo stát
nímu úřadu statistickému.
Švehla v. r.

70.
Vládni nařízení
ze dne 28. května 1927,
jímž se zrušuje čl. II. vládního nařízení ze
dne 21. března 1919, č. 151 Sb. z. a n., o pro
vádění věcné demobilisace.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje
činiti opatření k úpravě mimořádných po
měrů způsobených válkou:
§ 1.
Čl. II. vl. nař. č. 151/1919 Sb. z. a n. po
zbývá platnosti. Zároveň se zrušuje meziministerská komise pro věcnou demobilisaci.
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