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Sazby
župních silničních dávek

Župa
pro minimalisty

ručni záprežné

Kč Kč

Užhorodská ................... 15 30
Berežská ....... 15 30
Marmarošská 15 30

Za minimalisty se považují
za ruční za zápřežné Silniční při

rážka k přísluš
ným přímým 

státním daním 
pro percentua- 

listy

kdo neplatí 
přímých stát

ních daní nebo 
platí méně než

kdo má nejméně 
2 t ažná zvířata a 
neplatí př mých 

státních dani 
nebo platí méně 

než
Kč Kč °/n

1875 37'50 80
15"— 30' — 100

12'— 24-— 125

Silniční dávka bude oběma druhům mini- 
malistů předpisována a od nich vybírána týmž 
způsobem a týmiž orgány jako dříve.

Silniční přirážka bude percentualistům před
pisována a od nich vybírána podle § 4 zákona 
ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., o oddě

lení státní finanční správy od obecní a munici
pální správy na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi.

Mlčoch v. r.

270.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 30. prosince 1925

o mezinárodních aktech sjednaných ve štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII. světovém
poštovním

Dne 28. srpna 1924 sjednány byly na VIII. 
světovém kongresu poštovním ve štokholmě 
tyto mezinárodní akty:

1. Světová poštovní smlouva se Závěreč
ným protokolem, Řádem a k němu připojeným 
Závěrečným protokolem;

2. úmluva o cenných psaních a cenných 
krabicích se Závěrečným protokolem a Řádem;

3. úmluva o poštovních balíčcích se Závě
rečným protokolem, Řádem a k němu připo
jeným Závěrečným protokolem;

4. úmluva o poštovních poukázkách se 
Řádem;

5. úmluva o poštovních peněžních převo
dech se Závěrečným protokolem a Řádem;

kongresu.

6. úmluva o poštovních příkazech se 
Řádem;

7. Úmluva o předplácení novin a časopisů 
se řádem.

Tyto mezinárodní akty byly ratifikovány 
presidentem republiky dne 8. října 1925 a 
ratifikační listiny uloženy v archivu královské 
švédské vlády dne 2. listopadu 1925. Mezi
národní účinnosti nabyly dnem 1. října 1925.

Vyhlašuje se s tím, že texty uvedených 
mezinárodních aktů byly uveřejněny jako 
samostatná část č. 35. Věstníku ministerstva 
pošt a telegrafů.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


