tstihly letošní'
tele na. svých
štovnÍch holu.
tvé' jaké měIo
lence >zmírňo'isaěních snah
'oe udržet tuto
vyhovovala
a
ou tlobu krát.

t v poúnorových
lpovědně.prove.lí důkazů podle
AV
závod,ních
počtu vyloučeí nenašli kladnu státu, k naší
L vůčí t&n čie'ho společenství,
'aŠidobu a po.
jďnotlivce
vy'y podobně rázprovedly
ve
:ně očistu i zbý:žení a spolky'
učinily. Nejlépe
í fun,kciornářů a
a přímý způje v přítomné
]arrisacíchKSČ.
bytečně ublížiti,
.ích důvodů po..
u cenu nestrprbyl třeba jen
ího bychom se
erý by nás mohl
iku zr,aditi.
ých útisků tříd.
my, chovateJé
apřiptr,stímenobu,deme pomáe síIy k tomu,
Ív p.odo'bnému
' budoucnu zalpolky, závodní
sx/az v Praze
jarní sezóny v
vyhraněn]ýrni,
oliticlcou záruiinoíro'dépráci
odním sdruže.
lru,
IAA/IAAAAAitl

tovatele
yĚ
pravuie
It v Po;
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$ 6 zákona č. 2
ce 1923: ochrana, p
-m'rn- Mnoho chovatelů, nejen mladých, nových, a,|a i z řatl súarých Chyt'ati' p,oškozov
smrncovat'i poštwní
členů, ádá na"ši reclakci o radu, jak postup'ovati proti velmi rozšířenému kázáno.
jejich
černému chovu pošto,vních holubů, resp. proti
chovatďůn,
žií,dá
$ 7 zákona č. 2
o seznámení se záko'nem o pošt. holubech, ochranu pnoúi bezohtedným sirr'ce 1923: I(o'ntro
stře cůnr, našich opeřených branců a potl. Ťi všichni a celá obroilská tovnícůr holubů.
(1.) Voje'nská sp
roilina chovatelťr poštovních holubů přečtou si se zaďos|tiuěiněním nížepřesvědčiti s
něna
uvedená upozornění a směrnice, vydané AkčnÍm výborem Ús.třednÍho
zástupcem, řídí-lí
svazu spolků cho.vatelů poštovníoh holubů.
t'o'"nílďr holrubů prř
Ve dnech 4. až 8. prosince 1948 hoto zák.orn'a 'a p'ro
zúčastní se Ústřední
svaz srro ků k něrrru vydarnýďr.
Akóní výbor u.pozorňtrije .na
(2') orgány
bezp
chovalelů poš'to.rrníchholubů v Prasrněrnice' vydané v 10. čís1e
ze českosloven,sko-po ské výsrbavy právněrny -vykcrnati
časopisu P.oš.tovní holub a v
poštovníeh ho ubů v Pozn:ani v ností, ulrčených k
o b ě ž n í c í c hI , 2 a 3 a ž á ď á , a b y
holubů, jakož i ho
Polsku.
se p.odle
spo]ky Í jednotlivci
deďoní, že jsou v
Vysůaveno bude 300 nejlepších
nich řídili.
chování poštovní h
ho ubů českosil,o,venských chovatelů,
Při tét'o'příležitosti o'bzvlášní d'omovní prohlíd
vítězů
zahraníěníoh
závodů
a
vítězů
tě upozorňujerme na toto zázávordů od 400 km výše v trrzernsku, vení zá'kona ze dn
vaŽné usneseiní AVÚS:
č, 293 Sb. z. a n, o
vedle holubů chov'atelů p'olských.
osoblrrí' domo'wrí 'a
Účastí rra této první slovanské
ního.
výstavě poštovnícÍtrho1ubů zahajují
Chovatel, který bude vyloučen ze čes'ko.slovenštíctrovateté serii mezi$ 11 vládního na
všech sp'oi'ků v Československé re- náro'dních výstav, které se budou ún.ora 1924: oznarr
publice neb'o ze spolrku vystoupí, stříďavě korrrati v Polsku .a Česko- případů nálezů ho
mtlsí do 14 dnů ord,srt.r:arrriti
chov poš- slovenslcu, a věřírne, Že naše umíss 15 vlád'ního na
tovních holubů' t. j. může hoůuby tění bude čestrré.
února 1924: o sor
komtrkolív prod,at.i, musí však oznáPro vítěze jsou přípraveny krásJe'st ťIa chovat
mití Akčnímnr výboru své}r,ospolku, né cerrry, ja'ko na příklaď cena MNo
příp.adně výiboru sp,olku' komnr a pro nejlepšího hol"uba plolského' a holubů a funkciorrr
d,a'lším vhord'n;Ím
které hoItlby pro'dal.
česk'oslovenského v hodnotě po 2.500 toto nařízerrí ve zn
Spole]< pořídí o proďaných holu- Kčs, cena Ústředního svazr'r. spolků ných případeďl
l
becrlr seznam a v oqr.ise dá na vědo- cho.vatelů p.ošto,r,'rríchholrubů a cena tat'o nařízení upozo
Zjednoceni
Polskich
Hodowców
Go'mí Ústřednímu
svazu.
Akóní výbor
a zaj,isté i da]ší
V příp,adě' že vytrouěený ělen p.9 lobi Pocztowyoh
spolků
chova
rlaši pďští
ěfunáctidenrrí
lhůtě ještě holuby ceny, ktené připravují
holtlbů
chová, brrdo.u mn'r zabaveni a ode- přatelé.
ottměněno ' baďe 20vo vítězů.
Pozn. reďakce: S
sláni na adresu ÚstŤedního svazu.
Při této plříležitosůí žá.dáme .spolky,
Jed,no'tný waz českých zemědělců up.ozorň.ujerrrre, že
požadovaly
'o'd vylotačených věrrruje při itéttopříle-ržitos'tip'olskémtr zákonů a nařízení
aby
ěIenů neb od čIelnů wstu,prrjících svazu křišťálwou
vázu v hodnotě 29. únorra 1924) rm
wácení členských legitimací, které 5'000 Kčs.
adminisťraci, Pratr,
'odešlou Ústřed,rrím'u svazu a s'oÍučas*
ně tlpozr,oňujerrre, aby všelctr.ny taChovatelé s'e upozorňují na výnos
NĚKoLIK
PŘ
kové členy nám jmen,witě hlásily'
ministerstva
národní obrarrry, č. j'
je
a.bychom
mohlri odhlásitri z o'dbě- 11.699 hl. št. sp,oj. Ig4B ze dne 27.
PRo ZIMNI
ru časopisu'
října 1948, který by1 publirkovárr v
I když letošní
.dkční výbor
Úsrtředního
svaz,u čsl. rolzhlas'u ve drnecřr 27. aŽ 31.. Íijbylo pro naše zá
spo1ků oh'ovatelů p'ošt.or'rríchholu,bů n& a v stejném dni o.tiš'těn ve všech
byli jsme vŠichn
v Ptaze společně s Joďnotrr;frn sva- denních listech. Vlinos jest tohoto
kými ztrátami, p
zem českých zemědělců uslíuteónil znění : >MinÍsters'tvu ná'rodní obra:rry
ukáza| mnoho. N
dátnré pŤání chovatelů p.ošto,rmích a Ústře'drnírnu svazu sprolků chovas1epě řídit letoš
holubů a pr'acn;je na zhotovení 16 te1ů poštolvních holubů dochází v
ale nutně se mu
pos1eďní doib.ě četná hlášení o střímm fiImu o p'oštor,rrích holubech.
na docílené úspě
poš'tormíďr
Ie'ní
holubů.
Mirrister,A,kčním výborem ÚS byl jmerronulých a vzíti' v
ván výbor pro zho'twení fi1mu, je- stvo nár,odní .obra,ny v dořtodě s mimezinárodního
s
nistorstlveÍn
prďo
vnitra
důrazně
muž předsedá orsvědčený pr'acoyník
nám neiiépe po
Ús ko . Novák. odborní sp'oIufira- up.ozorňuje, že střílení poštovních
pďtotmí
stavěné
holubů je zákonern zakáztno a je
cov'níci, hlaste se k spo1.upráoi!
Každý chovatel
trestrné. , Na dlo'd'rž-,ovánízákonra jsotr
ŽádÍxne záyodlní sdružení, ahy za- povi,nny 'dohlížďi
MNV
a s't.áinice ních zkušeností a
slal'a pořadí prvýcřt deseti chova.
su prosazuje pa
SNB.
te1ů ze ávo,ďů, které jsou počítány
jednotl
nosti
k
Současně se up.o'zorňuje, že zákaz
podo MistrrovsM
US 1948. Body
zbarvení či lore
vyp'ouštěrrrí
holubů
v
době
setí
se
po'dle
čítej'te
tabulky číslo 2, na.cgŽ
pozvolna vznikají
poštovní ho]trby.
nevztalhutje na
zvlášť u'pozorňu,jeme.
teristické chow
Chovaterlé p.ošto'v'níohh,olubů se však
Zasílejte hlášení o'riebnanýctr (roz- zár.oveň up,ozorňují, Že vypor'ršt'ěrrí ny. Jest to vlastně
pr.o
děle,ných) ttaavřenýďr
kroužlců
chovatelství, ke k
pďtovních
holubů v cbbě setí rra
rok 1948.
je nutno p'řiměie. aby docílil
wičné lety a poÉ.
.
pický kmen wni
S'oučasně zn'ovu
upozorňtrjerne, řeně o.meziti.<
po všech stránkác
.abyste u.rych1errě, p'okud tak již neDá.le m;lnistenstvo národ;ní olbrany
bylo učiněno, oibjednali uzavřené p.oádalo
rrninis.t.erstvo vnítra, aby
Pď<r
kroužky na rrok 19,t9!
vhodn;ftn oběžníkern u.pozor.nítro vše-
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