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c) u finančného riaditelstva v Košiciach na 
obvod expozitury v Bardiove a Prešove,

d) u finančného riaditefstva v Lipt. Sv. 
Mikuláši na obvod expozitúry v Spiš. Novej 
Vsi a Tornale,

e) u finančného riaditefstva v Nitře na 
obvod expozitúry vo Velkých Topolčanoch.

(2) Odvolacie komisie u finančného riadi- 
telstva v Rim. Sobotě, Levoči a Prešove sa 
zrušujú.

Bečka v. r.

266.

Vládní nařízení 
ze dne 28. listopadu 1924 

o vysvědčeních na odchodnou mistrovské 
školy stavební na státní průmyslové škole 

v Prešově.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 10, posl. odst., zák. čl. XVII/1884 
(živnostenského zákona):

§ 1.
í1) Vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě 

mistrovské školy stavební na státní průmy- 
slové škole v Prešově opravňuje, jsou-li spl
něny všeobecné zákonné podmínky a je-li pro
kázáno tříleté praktické zaměstnání v přísluš

ném oboru, k nastoupení a samostatnému 
provozování živnosti zednického, po případě 
tesařského neb kamenického mistra.

(2) Vysvědčení buď opatřeno doložkou: 
„Toto vysvědčení opravňuje podle § 10, posl. 
odst., zák. čl. XVII/1884 (živnostenského zá
kona) a § 22, odst. 1., lit. a), nař. býv. uh. 
ministerstva orby, průmyslu a obchodu, • č. 
46.188/1884 F. K. I. Mí., o provozování staveb- 
ních řemesel, jsou-li tu všeobecné zákonné ná
ležitosti a zároveň průkaz tříletého praktic
kého zaměstnání v příslušném oboru, k na
stoupení a samostatnému provozování živ
nosti zednického, případně tesařského neb 
kamenického mistra."

(3) Výhoda tato platí též pro absolventy 
této školy ročníku 1921/22, 1922/23 a 1923/24.

§ 2.
Nařízení toto platí na Slovensku a Podkar

patské Rusi. Převedením jeho pověřuje se 
ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

švehla v. r.
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Malypetr v. r. Bečka v. r.
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Dr. Hodža v. r. Habrman v. r.
Šrámek v. r. Dr. Franke v. r.
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