\

2° vychází-li časopis týdně jednou nebo řid
čeji, za každých 100 g průměrné váhy každého
čísla..................................... ...........................2 h,
nejméně však ........... 40 h.
ročně za každý časopis.
b)Noviny vycházející v cizině dodávají se před
platitelům v tuzemsku za náhradu ceny od
běrní a za zprostředkovné.
Zásilečné za cizozemské noviny,
jež tuzemská správa poštovní dodává, rovná se
zásilečnému vybíranému za dopravu novin v tu
zemsku (viz I, 1° a), b), c),
nejmenší poplatek však činí .... 40 h
ročně za každý časopis.
III. Píekazné za překázání novin poštou v cizině
objednaných.
a) Za překázání v tuzemsku se nevybírá
ničeho;
b) ve styku mezinárodním s cizími sprá
vami poštovními, jež překazní službu novi
novou připouštějí, vybírá se za překázání
novin do území republiky Československé 1 K.
§3.
Poštovní správa se zmocňuje, aby — uzná-li
toho potřebu — sjednala se sousedními správami
poštovními tuzemské výplatné za jakékoliv zá
silky.
§ 4.
Poštovní známky se prodávají (účtují) za
cenu na nich vyznačenou.
Poštovní správa, přihlížejíc k vlastním ná
kladům výrobním, stanoví a vyhlásí prodejné
ceny poštovních celin a vzorců (výplněk); rovněž
tak upraví a vyhlásí výši výměnného za poštovní
ceniny zkažené obecenstvem. Poštovní a tele
grafní vzorce (výplňky) se vůbec nevyměňují;
rovněž tak se nevyměňují neupotřebené bezvadné
ceniny.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
15. března' 1920. Jeho provedením se pověřuje
ministr pošt a telegrafů.
kb'. Beneš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
KíoJáč y. r.
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.
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Čís. 111.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. února 1920
o prodloužení promlčecí Ihůty pro některé
Pohledávky.

Dle zákona ze dne
č. 307 ř. z. se nařizuje:

24. července

1917,

Článek I.
Pohledávky uvedené v §§ 1480 první větě
a 1486 ob. záko-na obč., pro které byla zkrácena
promlčecí Ihůta třetí dílčí novelou k ob. zákonu
obč. (§§ 192 a 194 cis. nař. ze dne 19. března
1916, č. 69 ř. z.), mohou se promlčet! nejdříve
dnem 1. dubna 1921, pokud nebylo do toho dne již
dokonáno jejich promlčení projitím delší pro
mlčecí lhůty v zákoně dříve stanovené.
Při pohledávkách, které dospěly před 1. dub
nem 1918, počítá se tříletá promlčecí lhůta od to
hoto dne; pro pohledávky později dospělé nebo
dospívající počíná tříleté promlčení dnem do
spělosti.
Článek 11.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provést! je náleží všem ministrům.
Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Houdek v. r.

Čís. 112.

Nařízení vlády republiky Československé
se dne 24. února 1920,
kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920,
ě. 43 Sb. z. a n., o jednotné organisaci přesných
výškových měření.
Článek I.
Odstavec 2. §u 7 nařízení ze dne 20. ledna
1920, č. 43 Sb. z. a n., mění se takto:
Dohled nad neporušeným stavem výškových
značek náleží politickým úřadům I. instance a
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bezpečnostním orgánům, při stavbách že
lezničních pak správě železnice.

subjektů, které nejsou v § 1 jmenovány, pokud
se vztahují na jejich majetek (závod), k^rý jest
na území Československé republiky.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných prací v dohodě se súčastněnými ministry.
Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení minister. předsedy.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidier v. r,
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

Cis. 113.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24-. února 1920
o soupisu jmění a závazků v cizině.
Dle zákona ze dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z. a uherského zák. ČI. LXI1I. z roku 1912
a L. z roku 1914 se nařizuje:

§ 3.
Vyhláškami ministerstva obchodu v „Úřed
ním listu ^Československé republiky*1 bude po
stupně určován teritoriální rozsah soupisu a ústa.
noven den, ke kterému- se soupis provede, i lhůty
soupisu.
^Osoby v §§ 1 a 2 jmenované anebo, jsou-li
nepřítomny, jejich zdejší oprávnění zástupci budou povinni, ve lhůtě vyhláškou ustanovené podati přihlášky pohledávek a závazků (§§ 1 a 2)
u obchodní a živnostenské (průmyslové) komory,
v jejíž obvodu osoba nebo subjekt k soupisu po
vinný bydlí anebo má sídlo nebo majetek, na ti
skopisech, které budou vydány.
Přihlášky jest sepsati odděleně podle států,
v nichž dlužník nebo věřitel mají své bydliště
nebo sídlo anebo v nichž jest přihlášený majetek
nebo dluh.
§4.
Osoby fysické, právnické i jiné právní sub
jekty v S§ 1 a 2 vyjmenované, jejichž majetek byl
v cizině v důsledku válečných opatření sekvestrován, jsou povinny ve lhůtě podle § 3 určené
a způsobem tam ustanoveným předložití po
drobný soupis veškerého sekvestrovaného ma
jetku.

Obchodním a živnostenským (průmyslovým)
§ 5.
komorám se ukládá, aby provedly soupis pohle
Nařízení
toto
nabývá
účinnosti dnem vy
dávek a závazků státních příslušníků republiky
hlášení.
Provésti
je
náleží
ministrům obchodu,
Československé na jejím území bydlících, dále
osob právnických a jiných právnických subjektů, financí a věcí zahraničních.
ktere mají své sídlo na území Československé re
Dr. Veselý v. r., v zast. min. předsedy.
publiky, jakož i příslušníků států cizích, kteří zde
bydli a mají majetek, proti osobám fysickým, Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidier v. r.
Právnickým nebo jiným právním subjektům, jež
Sonntág v. r.
Dr.
Winter v. r,
cizím
is^e nefr° sídlo ve kterémkoliv státu
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
§ 2.
Prášek v. r.
Hampl v r.
ncnnS(f1JP'SiU-P10dléhaií ' boWedávky a závazky
Houdek v. r.
osob fysických, právnických a jiných právních

Ze slátnl tiskárny v Praze.

