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85.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 22. června 1928

o statistických šetřeních v oboru statistiky 
zemědělského průmyslu.

Podte §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organ isaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Dle usnesení výboru Statistické rady státní 
pro statistiku zemědělskou, jenž byl podle 
§u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. li
stopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmocněn, aby 
sejisnášel s konečnou platností, budou každo- 
ročně,^ pokud to dovolí pracovní program Stát
ního úřadu statistického, prováděny:

ke dni 30. června každého běžného roku 
statistika sladoven za výrobní období od 1. 
července roku předchozího do 30. června roku 
běžného,

ke dni 30. června roku běžného statistika 
mlýnů za výrobní období od 1. července roku 
předchozího do 30. června roku běžného,

ke dni 30. září každého běžného roku stati
stika škrobáren a dextrináren za výrobní ob
dobí od 1. října roku předchozího do 30. září 
roku běžného.

^Tato statistická zjištění provedou se vypl
něním zvláštních dotazníků. Každý, kdo pro
vozuje některou ze živností, na něž se vztahují 
uvedená šetření, jest povinen dotazník ve

všech jeho částech podle návodu přesně a prav
divě vyplniti, jakož i podati bez odkladu 
všechny později žádané doplňky, opravy a vy
světlivky.

Provedením tohoto usnesení byl podle §u 11 
yl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní 
úřad statistický v Praze, jenž rozešle vždy 
včas příslušné dotazníky.

Porušení služby zpravodajské bude trestáno 
podle ustanovení zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. 
Vyplněné dotazníky dlužno zasílati přímo 
Státnímu úřadu statistickému.

Dr. Šrámek v. r.

86.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 19. června 1928,

kterou se stanoví sazba kolku pro hrací karty 
hliníkové.

Na základě § 11, odst. 2., zákona ze dne 3. 
dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n., kterým se měni 
některá ustanovení o poplatcích, taxách a 
kolcích (hrací karty), ustanovuji:

KoLk z hracích karet činí beze zřetele na 
počet listů hry při kartách hliníkových 20 Kč.

Novák v. r. 
za ministra dra Engliše.

Státní tiskárna v Praze.


