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37.

Vládní nařízení 
ze dne 5. března 1925,

kterým se prodlužuje platnost vládního naří
zení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb, z. a 
n., o přerušení sporů pro peněžité závazky 
znějící na rakousko-uherské koruny z poji
štění na život, důchody nebo úraz mezi soukro
mými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci 
československými nebo mezi českosloven
skými soukromými pojišťovnami a maďar

skými pojištěnci.

§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 28. listo

padu 1924, č. 263 Sb. a n., o přerušení sporů 
pro peněžité závazky znějící na rakousko- 
uherské koruny z pojištění na život, důchody 
nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami ma
ďarskými a pojištěnci československými nebo 
mezi československými soukromými pojišťov
nami a maďarskými pojištěnci, se prodlužuje 
do 30. června 1925 včetně.

§2. •

t1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
28. února 1925.

(2) Provede je ministr spravedlnosti.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 6 zákona ze dne 30. června 1922, č. 207 
Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek a 
závazků, vzniklých v korunách rakouských a 
uherských mezi věřiteli a dlužníky českoslo
venskými a cizími, a podle zákona ze dne 15. 
dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda 
zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořád
ných poměrů způsobených válkou:

Stříbrný v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.

Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Dolanský v. r.
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