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140. § i.

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

a národní osvěty 
ze dne 28. května 1924

o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 
a živnostenské v Teplicích-šanově.

Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská 
s vyučovací řečí německou v Teplicích-šanově 
zařazuje se podle § 14 d), odstavce 3., zákona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., o změně a do
plnění 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 vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného ukončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omeze
nou na šití šatů ženských a dětských.

Novák v. r.

Dr. Markovič v. r.
za ministra Bechyně.

Posobnost’ finaněných riaditebství v šahách 
a Zlatých Moravciach přestává dňom 30. juna 
1924.

§ 2.

Týmto dňom rozšiřuje sa obvod:

1. finančného riaditel’stva v Baňskej By
strici na obvody berných úradov v Baňskej 
Štiavnici, Novej Bani, Krupine, Leviciach a až 
do definitívneho ďalšieho opatrenia na obvod 
berného úřadu v Kremnici;

2. finančného riaditeFstva v Nitře na ob
vody berných úradov v Zlatých Moravciach 
a Vrábloch.

§ 3.

Exponovaní úradníci sa ustanovujú:

I. v obvode finančného riaditeFstva v Baň
skej Bystrici:

1. v Baňskej Štiavnici pre obvody berných 
úradov v Baňskej štiavnici a Novej Bani,

2. v Krupine pre obvod berného úřadu 
v Krupine,

3. v Leviciach pre obvod berného úřadu 
v Leviciach;

II. v obvode finančného riaditeFstva v Ko- 
siciacn:-----------------------------------------

141.
Vyhláška ministerstva financií 

zo dňa 23. júna 1924, 
ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finanč- 
ných riaditePství na Slovensku a úprava ich 
obvodov a ktorou sa ustáFujú obvody posob
nosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov 

finančných riaditePství na Slovensku.

v KráFovskom Chlumci pre obvody berných 
úradov v Král’. Chlumci a v Kapušanoch;

III. v obvode finančného riaditeFstva 
v Nitře:

1. v Zlatých Moravciach pre obvody berných 
úradov v Zlatých Moravciach a Vrábloch,

2. v Prievidzi pre obvod berného úřadu 
v Prievidzi.

§ 4.

PodFa §§ 2, 3 a 4 vlád. nar. zo dňa 
18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., ktorým 
sa upravuj ú obvody a sídla finančných úra
dov na Slovensku, sa vyhlašuje:

Exponovaní úradníci zahája činnost’ 1. júla 
1924.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praza.


