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(63.-65.) 63. Nařízení, jímž se částečně mění prováděcí nařízení k zákonu o poštovních
holubech. — 64. Nariadenie, ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatská Rus upravuje exekúcia
pocU’a spisov a listin sriadených v republiko Rakúskej. — 65. Nařízení, jímž se mění vládní

nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o ?ařadění služebních míst státních ře
ditelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří,
obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů
odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného.

63.

Čl. II.

Vládní nařízení
ze dne 20. dubna 1928,

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedou je ministři národní obrany,
vnitra a spravedlnosti.

jíniž se částečně mění prováděcí nařízení

k zákonu o poštovních holubech.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 20. prosince 1923, č. 2
Sb. z. a n. z r. 1924, o poštovních holubech:
ČI. I.
Vládní nařízení ze dne 21. února 1924, č. 44
Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o poštovních
holubech, se mění takto:

Dr. Šrámek v. r.
centy v. r.

Dr. Spina v. r.

Dr. Eiigiiš v. r.

Udržal v. r.

Dr. Hodža v. r.

D '. Srdínko v. r.

Ur. Peroutka v. r.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r

Dr. Nosek v. r.

Najman v. r.

Dr. Gazík v. r

1. V § 5 se nahrazuje odst. 0) ustanovením
tohoto znění:
mO) Každý chovatel poštovních holubu
jest povinen podávati každoročně ke dni 10.
listopadu spolku chovatelů poštovních holubů,
jehož jest členem, zprávu o početním gtavu
(jeho úbytcích a přírůstcích) chovaných a
cvičených poštovních holubů, jakož i o jejich
cvičeních (letech a cestách).“

64.
Vládně nariadenie
zo dňa 20. aprila 1928,
ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatská
Rus upravuje exekúcia podlá spisov a listin

2. V § 8 se nahrazuje odst. (') ustanovením
tohoto znění :

sriadených v republike Rakúskej.

„D) Zprávy podle odst. (^) a (3) § 3 zá
kona třeba podávati každoročně ke dni 30.
listopadu ve stejném znění úřadům (spol
kům), uvedeným v zákoně."

Vláda republiky československej nariaďuje
podl’a čl. IX., č. 3, §§ 1 a 6 zákona zo dňa 19.
januára 1928, č. 23 Sb. z. a n., ktorým sa
menia a doplňuj ú niektoré ustanovenia zá23

