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berný úřad v Spišskej Sobotě ten istý obvod 
ako okresný úřad v Poprade; 
berný úřad v Liptovskom Sv. Mikuláši obvod 
okresných úradov v Liptovskom Sv. Mikuláši 
a Hrádku;

v župě XX.
berný úřad v Košiciach obvod města Ko
šice a okresného úřadu v Košiciach;
berné úřady v Moldave, Prešove, Bardijove, 
Sabinove, Giráltovciach, Sečovciach, Král’. 
Chlumci, Vranove, Michalovciach, VePkých 
Kapušanoch a Celnici ten istý obvod ako 
okresně úřady sídliace v týchto mestách; 
berný úřad v Humennom obvod okresných 
úradov v Humennom a Snine; 
nove sa sriaďujú berné úřady vo Vyšnom 
Svidníku, Sobranciach, Medzilaborciach pre 
obvody okresných úradov toho istého měna.

§ 2.
Zrušujú sa finančně riaditePstvá v Ko

márně, Dolnorn Kubíne, Levoči, Zlatých Mo- 
ravciach, Prešove, Rimavskej Sobotě a ša- 
hoch.

Obvody ostatných finančných riaditePstiev, 
totiž v Bratislavě, Nitře, Liptovskom Sv. Mi
kuláši, Košiciach, ďalej obvody finančných 
riaditefstiev pre župy XVII. a XVIII. sa 
upravujú shodne s obvodmi žúp; sídlom fi
nančných riaditefstiev v Bratislavě, Nitře, 
Lipt. Sv. Mikuláši a Košiciach sú sídla žup- 
ných úradov, sídlom finančných riaditefstiev 
pre obvod župy XVII. zostáva žatým Trenčín 
a župy XVIII. Báňská Bystrica; prenesenie 
sídiel týchto do sídiel žúp stane sa neskoršie 
vyhláškou ministerstva financií.

§3.
Minister financií sa zmocňuje, aby správu 

priamych daní, prislúchaj úcu finančným 
riaditefstvám, ďalej správu dávky z ma
jetku, dané z obratu a přepychu a správu 
exekúčnej agendy, s vylúčením správy zárob- 
kovej dané podnikov podrobených veřejnému 
účtovaniu, ktorá zostáva vyhradená finanč
ným riaditefstvám, nakofko to poměry ne
zbytné budú vyžadovat’, vykonával až do od- 
volania pre obvody niektorých berných úra
dov exponovanými úradníkmi finančných ria
ditefstiev. Obvody posobnosti a sídla týchto 
exponovaných úradníkov, ako aj obvody a 
sídla berných komisií pre priame dané sa uve- 
rejnia vyhláškou ministerstva financií.

§ 4.
Nariadenie toto nabýva platnosti dňom vy- 

hlásenia a vykoná ho minister financií.

Změny uvedené v §§ 1 a 2 prevedú sa po
stupné, a to ohfadom berných úradov do
1. januára 1924.
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205.
Vládní nařízeni 

ze dne 18. října 1923, 
že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné 
dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě 
nahrazují průkaz řádného ukončení učebního 
poměru pro živnost zámečnickou a živnost 

truhlářskou.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zák. čl. XVII. z roku 1884 takto:

§1.
Vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě tří

leté "cvičné dílny při státní průmyslové škole 
v Bratislavě nahrazují průkaz řádného ukon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou) pro pozdější nastoupení 
živnosti zámečnické a živnosti truhlářské.

Vysvědčení buď opatřeno doložkou:
„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 5 zák. 

čl. XVII. z roku 1884 a podle vládních na
řízení ze dne 13. září 1920, č. 528 Sb. z. a n., 
a ze dne 18. října 1923, č. 205 Sb. z. a n., 
průkaz řádného ukončení učebního poměru 
pro živnost ....................... .....................“•

Výhoda tato platí i pro absolventy této 
dílny ročníku 1922/23.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr průmyslu, obchodu a živností v dohodě 
s ministrem školství a národní osvěty.
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