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Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti jej ukládá se ministrům vnitra, 
národní obrany a financí.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Malypetr v. r. Udržal v. r.

Bečka v. r.

§ 5.

232.
Zákon ze dne 8. října 1924, 

kterým se zmocňuje vláda republiky česko
slovenské převzíti státní záruku za úvěr po
skytnutý československé plavební akciové 

společnosti Labské v Praze.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby převzala státní zá- 

ru_hu jako rukojmí a plátce za výpůjčku ve 
výši Kč 30,000.000, t. j. slovy třicet milionů 
korun československých, s případným příslu
šenstvím, která má býti poskytnuta česko
slovenské plavební akciové společnosti Labské 
v Praze Zemskou bankou (dříve Zemskou 
bankou království českého) v Praze.

§ 2.
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlá

šení a provésti jej ukládá se ministru prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem financí.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.
Novák v. r.

233.
Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 20. října 1924 

o zahájení působnosti policejního ředitelství 
v Praze v území bývalé obce Starých Strašnic.

§ I-
Podle § 13 zákona ze dne 6. února 1920, 

č. 114 Sb. z. a n., kterým se sousední obce a 
osady slučují s Prahou, rozšiřuje se dnem 
1. prosince 1924 věcný obor působnosti poli
cejního ředitelství v Praze v celém svém roz
sahu na území bývalé obce Starých Strašnic 
(§§ 9 a 10 vládního nařízení ze dne 9. pro
since 1921, č. 457 Sb. z. a n., kterým se ku 
provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920, 
č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o za
bezpečení jednotnosti politické správy v sjed
nocené obci pražské).

§ 2.
Tato část hlavního města Prahy přikazuje 

se k obvodu okresního policejního komisař
ství na Král. Vinohradech.

Malypetr v. r.

234.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 24. října 1924
o výpovědi prozatímní obchodní dohody mezi 
republikou československou a Řeckem, sjed

nané v Athénách dne 10. ledna 1923.

Prozatímní obchodní dohoda mezi Česko
slovenskou republikou a Řeckem, podepsaná 
v Athénách dne 10. ledna 1923 a vyhlášená 
pod č. 238 Sb. z. a n. z roku 1923, byla řeckou 
vládou vypovězena ke dni 10. prosince 1924 
a pozbude tímto dnem platnosti.

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praza.


