BRIEFTAUBE,ZEITSCHRIFTDEs,,VERBAND FÚR TAUBENZUCHT IM PRoTEK
BÓHMEN UND MAHREN,.. JAHRGANG XVIII. IN PRAG' IM AUGUST 1940
PoŠToVNÍHotus, Časopls,,SVAZU PRo CHoVHoLUBŮ VPRoTEKToRÁTU
A MoRAVA... RoČNÍK X\IIII. V PRAZE V SRPNU 1940,ČÍslo 8.

llnorbnungTlr.2.
be€ lluÍíiÚt€fornnrilÍor6Íiit bo6 Eoubentoeten
im sroťettoroisólmen unb lJ?irílren.

Nařízenié.2.

dozorčíhokomisaře pro holubář
v $roteftototu sólmen unb lJtób

im
Dozorčikomisař pro holubářství v
9er ltuÍí-iÚt9fomrni||ot
fiit bo9 Eoubentuelen
troteftorot siiílmen unb Dtcilren erliifit ouf 6runb rofu sólmen unb lJtcibrenvydal na zák
be€ $ 8 ber Eerorbnung be9 meil9proieftoú in naŤízeníltei$€ptoteftota in Eóbmen unb
sóflmen unb D?iibrenbom 3. suni 1940,a' D' aI. ze dne 3. června 1940, V. n. č. 26, ná
9[norbnung:
!?r. 26 noÓÍtebenbe
nařizeni:
1. $er l}etbonbÍiit Eouienau$t im BroteTtorot
].. Svaz chovatelů holubů v $ro
iÍtoerFÍItÓtetaut Eeitreitung sólmen unb llčtibrenjest povinnen dá
sóbmen unb ÍJčcilten
im sro'
bet miťber úbertoolungbeBEou5entoeíen9
čímu komisaři na úhradu výloh, sp
soÍten s dozorem nad holubářstvím v $ro
berbunbenen
teftotot sólmen unb sčciI)ten
monotlt$ bil au mm 500.- aur EerÍiigungbe9 l]óbmenunb ffidbtenk disposici měsíč
lIuÍíiltBfommiiíot96u itefien.
až do výše 500 říš.marek.
im
2. 9et 8erbonb Íiir Eoubenau$t sroteftorot
2. .Svaz chovatelů holubů v sro
sóbn''en unb sčcibreniÍt bereltigt, bon ben einle!. 8ó!men unb lJtólren jest oprávněn, r
nen Stitgliebernber tJeteineben $ollte9beitrog6u spěvek jednotlivý'rn členůmspolků z
erbóben.
ber norgeíÚriebenen
9Jčitglieb9= Při neplacení předepsaných ělensk
Eei Íčiďttaoblung
beifurigefonn bie @tloubnigaum 6olten bon Eou= spěvků může býti dovolení k držen
ben ent6ogen
toetben.
.
odňato.
3. set uuÍíilfcfommiííorÍiir baB Eoubentne|en 3. Dozorči komisař pro holubářstv
im $roteftorot Eiilmen unb 9Jlcilten fonn tiir Gr' teftorotu sóbmen unb Wtúbtenmůževyb
ÍnubniBnoó s 2 ber setorĎnung eine Gebiilt uon dovolení podle 2 naŤízenipoplatek 4
$
4 s'ronen (40 ftpÍ.) im sege be€ 8erbonbeBein. (40 řpf.) cestou Svazu.
beben.
4. 9et 8etbonb Íiir Eoubenau$tim sroteftotat
4. Svaz chovatelů holubů v sto
sijl1nrenunb sčcilrenbat fiir augeÍIogene
ober ob' siilmen unb ÍIčcilren
má zÍiditi sběrnu
gegebene
EoutreneineOommelite[e6u etti$ten unb létnuvší neb odevzdané holuby a o
iibet bieieEoubennoď1benseiiungen bec !Íuf|ilť€ = holubech rozhodnouti podle pokl.nů d
fommiÍÍatB
Oie sottungBfoítengeben komisaře. Výdaje s opatrováním hra
au berÍiigen.
au IeinenSoiten.
set ?Iu||t$tBfommi||or
|úrboBlaubentoe|en
im ptoteŤtorot
siilmenunDlJ}cilten:
DbÍónber,
||.Dbeýlt\ret.

Dozotči komisař pro holubářství
v Broteftoratu Eóbmen unb ÍJčribr

op1ánder,
[[ vrch' vedoucí.

