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386.

Zákon ze dne 14. prosince 1922,

jímž se zavádí metrická míra pro právní jed
nání, listiny, knihovní zápisy a operáty ka
tastru daně pozemkové na Slovensku a Pod

karpatské Rusi.

^ Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
budiž ode dne, který určí vyhláškou ministr 
spravedlnosti, při právních jednáních a v li
stinách výměra pozemků uváděna a knihovní 
zápisy vykonávány v míře metrické podle 
zákonného čl. VIII. z r. 1874. Strany mají 
však na vůli připoj iti v listinách k míře me
trické i míru dosavadní.

(2) Od téhož dne budiž také v operátech 
katastru daně pozemkové používáno jedině 
výměry v míře metrické.

§ 2.

Provésti tento zákon náleží ministrům 
spravedlnosti, financí a veřejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Rašín v. r.
Srba v. r.

387.

Zákon ze dne 20. prosince 1922

o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. čer
vence 1922, čís. 227 Sb. z. a n., kterým se 
upravuje placení náhrady při trvalém ubyto
vání vojska v roce 1921 a 1922, na placení 
náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 

1923.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
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