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matný, prodlužuje se každá lhůta vyprazdňo- 
vací až do 12. hodiny následujícího všedního 
dne.

(2) Byl-li předmět nájmu úplně vyprázdněn 
před uplynutím některé tu stanovené lhůty, 
budiž pronajimateli odevzdán, jakmile vy
pršela nájemní doba.

0) Po dané výpovědi anebo po zrušení ná
jemní smlouvy soudem je nájemce povinen až 
do odevzdání dovoliti, aby ten, kdo hodlá vy
povězenou nemovitou věc najmouti, si ji pro
hlédnul, avšak jen ve všední dny mezi. 10. a
12. hodinou. V jiných hodinách je třeba do
hody s dosavadním nájemcem. Kdo hodlá vy
pověděný předmět najmouti, musí býti pro
vázen pronajimatelem nebo jeho zástupcem 
a nesmí býti nájemce touto přehlídkou zby
tečně vyrušován.

(2) Nemůže-li nájemce při přehlídce býti 
přítomen, má oznámiti pronajimateli svého zá
stupce, bydlícího v témž domě anebo v jeho 
sousedství, který by pečoval o to, aby prona
jímaná věc nemovitá mohla býti prohlédnuta.

§ 8.

t1) Nájemné třeba zaplatiti nejpozději 1. 
ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října čtvrt
letně předem, a sice nejpozději do 17. hodiny.

(2) Pakli tento poslední den připadne na 
neděli neb všeobecný svátek nebo den pa
mátný, prodlužuje se lhůta platební do 17. 
hodiny následujícího dne všedního.

§ 9.

Tento výpovědní a stěhovací řád nabývá 
platnosti 1. ledna 1930. Tímto dnem pozbývají 
platnosti dosavadní pro jednotlivé obce v zemi 
Podkarpatoruské platné výpovědní a stěho
vací řády (statuty). Budoucně, t. j. po nabytí 
platnosti tohoto výpovědního a stěhovacího 
řádu dané výpovědi musí býti již dány dle 
tohoto výpovědního řádu.

Zemský president:

Rozsypal v. r.

135.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 30. července 1929

o vysvědčeních odborné školy pro ženská po
volání sester Neposkvrněného Početí Panny 

Marie v Přerově,

Odborná škola pro ženská povolání konventu 
sester Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Přerově s právem veřejnosti zařazuje se 
s platností od počátku školního roku 1928/29 
podle §u 14 d), odst. 3., zákona ze dne 5. 
února 1907, č. 26 ř. z., o změně a doplnění 
živnostenského řádu, a podle nařízení ministra 
obchodu ve shodě s ministrem kultu a vyučo
vání ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z., do 
seznamu oněch živnostenských učilišť, jejichž 
vysvědčení na odchodnoti nahrazují průkaz 
řádného dokončení učebního poměru (tovaryš
ský list neb tovaryšskou zkoušku), opoví- 
dají-li ženy živnost oděvnickou, omezenou na 
šití ženských a dětských šatů.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.

136.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty
ze dne 30.' července 1929 

o vysvědčeních odborné soukromé školy pro 
ženská povolání ss. Sv. Kříže v Holešově.

Soukromá odborná škola pro ženská povo
lání konventu ss. Sv. Kříže v Holešově zařa
zuje se s platností od počátku školního roku 
1928/29 podle §u 14 d), odst. 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 28. července 1907, č. 180 
ř. z., do seznamu oněch živnostenských učilišť, 
jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru 
(tovaryšský list neb tovaryšskou zkoušku), 
opovídají-li ženy živnost oděvnickou, omeze
nou na šití ženských a dětských šatů.

Dr. štefánek v. r. Novák v. r.
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