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Vlasti zd

BRIEFTAUBE, ZEITSCHRIFT DEs,,VERBAND FÚR TAUBENZUCHT IM PRoTE
BÓHMEN UND MÁHREN...JAHRGANG XVIII' IN PRAG, IM OKTOBER 19

poŠrovNÍ
Hotus, Časorts,,svAZU
PRo CHoVHorusÚ VPRoTEKronÁr
A MoRAVA,..RoČNÍKxVIII.V PRAzE v ŘÍ;Nu tg+o,ČÍsto10.

. Eefonntmo$ung
be€ ltufii{t€fornmiííorá fiir boe ťotÚentuefer
iur l$rotefforatEii$men rrnb ÍJtiifren.

Vyh1áška

dozorčího komisaře pro holubá
v stoteftoratu Eólmen mb Dtiií

@9 roitb botouf bingetoieíen,
boB ieber Ěouben.
bonEouben
loÍferbemouf 6tunb ieiner2Inmelbung
ttoÓ $ 2 wb!.5 ber Eetorbnungbom 3. $uttt 1940
iiber bo9 $alten bottEoubeninr $toteftototsóluren
unb llčriÍ;ren
bie rorltiufigeGrloubni6 eďeilt toutbe,
ou$ gÍei$6eiiigmit bieferlInmelbung9Jtttgliebbea
im $roteftorat só!'
,,8erbonbe6fiir EouĎcntoe|en
nrenunb Wtabten"getuorben
iit.
Ocr setbonb gtiebettiiďr in 2 $o$gruppen.

Upozorňuje se tímto, že kaŽd
holubů, který qMržel prozatímní
k držení holubů v Protektorátu Bóh
Máhren na zá"k7aďé
učiněnépřihláŠ
bech podle $ 2 odst. 5 natizeni z 3.
stal se touto přihláškou souěasn
,,Svazu pro holu'bářství v Protektorá
a Morava".
Jmenovaný Svaz jest rozdě]en na
skupiny:
odborná skupina I. pro poštov
$aÓgruppe I fiir Etieffaubentue|en,
bářství,
odborná skupina II. pro plemenn
$olgtuFFe II Íiit so|íe'unb[tuttouben.
kový chov.
'$e
no{ 2[rt ber Eoubenberbenbie Eoubenbolter
Podle druhu holubů budou jedno
ben $o$gruppen6ugeloieÍerr.
Qie 6oÍťeroon $rief= telé.holubů přiděleni do těchto o
tcruben,
obersrieffoubenmit soÍÍe=
unb Íču{toubenskupin. Držitelé poštovních holubů
6utommen,íotoieEiimntlertouben,ÍoÍemÍie aur tovních holubů zároveřt s plemenným
geeignetíinb, tuctbenin kovými holurby, jakož i rejdiči, po
ÍčoÚtiÓťeniibermiťiÍung
gefiibtt.
I
$ie
Eoubenlcltet, bie beibe způsobilípro odesílání zptáv, budo
8oógtuppe
![tten bon ťouben be|iben,fónnen s}ifgliebet ber v I. odborné skupině. Dtžite|é, vlas
beiben$o$grufrpenfein.
druhy holubů, mohou se státi členy
borných skupin.
Za tim účelembudou odborné sk
3u bieiem$tueďebcfonrnienbte$oďtgtuppenbon
ber lie|igenOienitíte[eíiberjebenlInirogÍtefiet
eine zdejšího úřadu o každém navrhov
TJčitteiluttg,
toeIÚe lÍtt Eouben bon ben Ěouben. rozuměny, jaký druh holubů byl od
loltem gemelbettour:ben.Die $o$gruppen boben telů ohlášen. odborné skupiny nec
bofiir 6orge 3u fuogen,bofi jebet lInfrogÍteÍet
ent, o to, aby každý navrhovatel byl pfi,d
||te$enbber !ítt bet EoubeneinemiirtliÚen serein druhu holubů příslušnémumístním
Sugetei[itoirb.
Der 2Iuffi$tBfommiffor
fiir bcB Eoubentoefen
im sroteftorotEólmen unbDtrilten:
i. s. 8eiít'
'
tý=6cu|titutmfíiÍtt.et.

Dozorčíkomisař pro holubářstv
im proteftorotEtilmen unb iltrilre
Yz. Leist,
{{-Hauptsturmf iihrer.

