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kový, jsa vyzván, aby prokázal své stáří, neučiní 
tak v lhůtě jemu dané. Toto právo předsedy re
klamační komise končí dnem 6. března 1920.

§ 5.

3. odst. § 10 zákona ze dne 19. prosince 1919, 
č. 663 Sb. z. a n., zní takto:

Právo podati námitky přísluší občanům, kteří 
bud ve voličských seznamech již zapsáni jsou, 
anebo se domáhají, aby byli do voličských se
znamů zapsáni; mimo to každému občanu zapsa
nému do voličských seznamů kterékoliv obce té
hož volebního kraje.

§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

a provede jej ministr vnitra.

T. G. Masaryk v. r- 
Tusar v. r. Švehla v. r

Cis. 45.

Zákon ze dne 13. ledna 1920

o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných 
nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti 

umělců.

§ 1.

Veškerá ministerstva jsou povinna předměty 
státmn a jeho orgány na veřejnost vydávané a 
součinnosti umělců vyžadující dávati prováděli den 
na základě veřejné umělecké soutěže, včas a 
řádně organisovaré osvětovým odborem minister
stva školství a národní osvěty.

Jury pro tyto umělecké soutěže budiž na zá
kladě dohrozdání příslušného poradního sboru mi
nisterského sestavena vždy tak, aby většinu v ní 
měli umělci, pokud možno osvědčení v příslušném 
oboru. Jury jest povinna přihlížeti nejen k ideál
nímu uměleckému duchu návrhů, nýbrž i k jejich 
praktické proveditelnosti a upotřebitelnosti. Výrok 
jury je závazný.

V případech méně důležitých může minister
stvo školství a národní osvěty na základě dobro- 
zdání příslušného poradního sboru ministerského 
jmenovat! určitého umělce, jemuž jest svěřit! práci 
bez soutěže.

§ 2.

^ Je-li ministerstvo školství a národní osvěty 
Dožádáno, aby provedlo uměleckou soutěž pro 
podnik soukromý, budiž jury stejným způsobem 
sestavena a ministerstvo dejž svolení k soutěži jen

tehda, když žadatel se zaručí, že výrok jury bude 
úplně respektovat}.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho výkonem pověřuje se ministerstvo 
školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r. Habrntan v. r.

Cis. 46.

Nařízení presidenta zemské správy 
politické v Prase ze dne 22 ledna 1920, 

č 18 A-4, 5. 17.069,

o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, 
jakož i drobů pro Čechy.

Na základě §§ 6 a 7 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 2. ledna-1920, č. 22 Sb. z. 
a n., kterým se uvolňuje obchod hovězím dobyt
kem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, 
jakož i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa 
a zabitých telat, nařizuje.se pro Čechy toto:

§ 1.

Zemská politická správa stanoví tyto v e- 
s m ě s z a 1 k g platné nejvyšší ceny a určuje nej
vyšší míru přípustných přívažků takto:

A. Hovězí m a s o:

Nejvyšší cena hovězího masa v drobném 
prodeji nesmí obnášet! více než . . Kč. 15'—

Prodej masa bez přívažků se zakazuje.
Přípustná výše přívažků stanoví se nejvýše 

do 20%.
Za přívažky nesmí se pdužívati kostí cizo

rodých, tedy k hovězímu masu nesmí se dávati 
kosti ku př. koňské a jiné.

B. Hovězí droby: ..,

plíce..................................................................2’40
játra, slezina, srdce...................................... 6’80
ledviny .................................................  7'20
hovězí žaludky............................................3*—
kravské vemeno ....................................... 4-—
mozek.................................................................3-60

C. T el e cí m as o:

Cena zabitých telat nesmí obnášet! za 1 kg
více než . ............................................ 10 —

10"


