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JD x t íi m l u tu a.

9 ía  jáboft početmjcf) občanů fe^fal fem bflečfo toto 
tím cťíem, bg gbe gijtcť a jejícf) potomfomé toibéli, je ot* 
coioé jejtd) přijbauce fem co ndbenníci, tu potom co pro* 
nájemníci rojbor nepnpiroťjnt fymotntjm ofoínoftem, přebcc, 
majíce ro frbci froém íjorlirooft a rogtrroaíoft — fterégto 
ctnofti birm) trnoví —  ě pomoci 33ogí ufpořábali gbe nejen 
obec, ale tjueb i círíem, bg forouíjeto eroanjeíium $rifto= 
roč^o i na tomto S ió n u  maličfém rojroinauti fe moíjla.

S ep fa í fem bťlečfo toto, bg i balffí potomci, čtaucc 
wčci ji,j bárono jaffíé, 5 níd) fobě pro bnbaucnoft moc a 
rogtrroatoft čerpali, bg f jejťcí) otcům a praotcům , jejidjjto 
íjrobg jij mečí) přifrťjtod, tím wětffí u p aío ftí a roběčnoftí 
■jarodjaní a f pobobn^m 23oíju milijm fíutfnm probu= 
gent bgíi.

D ata , fteré fem to bějepife tomto poujil, čerpané 
jfau i naflcbujícfcf) pramenů : uftnc přcbnaffení při gafíá*



bání obce přítomnťjd) ftarců, jménoraite $ a u a  SOíaíorotc^ít), 
•Samuele íDtatfyeibefj, ft. $ a n a  SBengercSan. ® áíe  avfyU 
tount jbejjjt obce a cítím e, čanábffo*ftoííčna íiftáreň 10 
9)tafoioě, a fráloiuffo=fomorfťe ará)tttmm to ^Se'čce.

^et)neÍ5 2$ůl) i bííu tomuto profpědjem jábaucím .

^Sfal fem na Š-Sílbertě 104 )0  Septem bra r. 1 8 8 4 .

Martin Czinkotszky



Jtitctto, p l í ž i l i ,  ntt ) t  a okolí ofabt).
sJíofu 18434)0 jlattmá frdíotujfd fomora tu Xe= 

ntešiuare měla jebnofjo prefefta, jménem 21 m b r 6 3 i 
SKberta. jpHétudbj pob jprátuan toíjoto itřebtttfa tato 
ojaba jalověná a ufpořdband bpta, itagtuaío je pobíe 
jeíjo frjtnéíjo jména „ S í íb e r t i"  (Albertfalva, 
Albertliáza). $a  coá je jinenomata i ®i§ s$itParo§ 
proto, poitětudbj tento cř)otdr 5 pitmarogjféko >ut)= 
běíett její.

®Ie itjatuřetí ftotičnéíjo tutjborn ob rofu 18494)0 
44)0 ^aitndra měla bt) je ojaba táto jmenotuati Új- 
Pitvaroš, jaujební ojaba StmbrójfaíPa Kis-Pitvaroš 
a sJiagtysDlajídtf) Székegyliáz. Ujamretí toto aíebo 
jiiuota utuebeité nebpío.

Djaba táto tejí aji na proftřebfn ftolice čattdb= 
jfé megi^ittuaroéem a SOlafotuein. pranice její jjau: 
ob tutjcí)obu běbinaípittuaroš (2 fint. 90 nt. tujbdlj), 
ob polebuí běbitta palota (11-30 fím.) a puftatina 
9iagtyftrdít)í)egt)e§ (10-50 ftm.), ob jdpabu mějto

I .
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SDlafó (22-64 fint.) a ob půlnoci běbina SlmbrójfalPa 
6 -64 fím.)

£áto gentě 3 puptn oíoítm jeft proftramtá ro- 
ttmta, fterá íromě néfterpd) paljrbíů í)a=
lom rečenpd) §dbnť)cí) tord)ň nemá, a no fteré fpatrm 
jerne málo ftába, itapoipoí mffaí bohaté ofeití, lejí 
pob 38° mpdjobni bíauíjofti a 46° půlnoční ffirofofít 
ob polebntla $erro, mpíje Ijíabintj morjíé 96-9 metrů.

Pod)a celého d)otáru, íront pnftatint) (Ueber= 
lanb), obnápt 3200 obpřejnpd) jnter.

2



II.

0) b t r.

1. ^ )é je p i§  of abp.

3 e na tomto míftě, fbe ofaba Sííberti teší, jtg i 
to ftřebním toěfu bpbleíi libé, to mpfmitá g toíjo, je 
ag po btteš tta mno^pd) mtfted) gemě této fofti íibffé, 
ftaré pentge, runtp nadjágeittj bptoají. $  tta faufeb= 
itíd; pnftatinádj <Ragp4íiráígfyegpeŠ a Popáté reče= 
npd) gríceninp djrántoroé í ttaíegent jfatt.

$afo mpfjíígeía táto gentě ga ftarpd) čajů U)při= 
robotoěbedém oíjfebě, jafé ofabp a jaftjd) obpmateíů 
měla, jaíé pamatnofti fe na nt ftároalp, o tom ngní 
pro neboftateí fyobnoměrittjd) jpifů mímoeno ttebube. 
SBírppobobná toče jeff, ge aneb fbpg roíu 1241=^0 
tatárí toto ofotí puftoffiti *) megi těmi nejjfaftnpmi 
bpít i gbe bpbítct, aneb jeftíi m tento čag ttepabíi 
mečem, tebp m gbnrent S ířilo  'Sógěa r. 1514=f)o i 
tu bpbítct o gitoot připramettí bpíi.

*) H ogerius: Carmen miserabile.
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3e to aíe jiftá mec, je m přebejjíém ftoíetí ofotí 
toto a ta! i djotár aíbertjfp bpía paftma péčfanffá 
pob nájmem <Sgéfegt)f)á§t pujjta. sJčifbo tu přebtim 
tteoraí a nejít, ®ant jen pojor ftuůj obrátit číotoěf 
itic jinépo tu nemibeí ne§ fjuftau trámu, boíittfp a 
ítijing, fteré i tipni rneji mpfjinami jpatrujeme a to 
fterpcp bimá moba je itacpájeía. sJča poíi tomto paufp 
fottí, ropatépo ftatfu, meprů a ornec je pájíp. sJča ro= 
mině této toe mpfofofti něfoíif jáp, baíp je jpatro- 
mati i  djíump čiti paíomp, fteré je upni b i k a  h a l o m ,  
fekete h a l o m  a  ž o l d  h a l o m  jmenují.

připomínám jbe ta!é, je tibě o cpíumícp mm 
bec, rojjetijafé bomitění mají. $ebni pramt, je pa= 
tomp nejjau nic jinépo, nej moppíp čiti probt), nebo 
m ittcp ttalejají je fojti umrlců, jiní jjan §aje topo 
bomnění, je čpíump jjan ftrájnice a pocpájeji 5 tm 
recfpcp čajů, a je je Surci f tomu cítí bati učinit, 
abp j  ttícp, jato j  mpějjipo mífta, ntopíi pojoromat 
poppbp nepřátet. $ifté její aíe, je cpíump tpto nepo= 
mftaíp famp ob jebe, aíe rufa íibjfá je nběíaía, neb 
pob nimi je ttacpájí urobná jeme.

pob panománím II. $ojefa cíjaře rofu 17 85-f)o 
mpměren jejt j  této puftatint) sIRejbí)egpe§ pro fo* 
ttírni, aneb pro úftam pěftté foně bocpomámajíct. po= 
tom rofu 1815=po obběíeit jeft pitmaroš.
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®bpg ale fíatunt) frátomífo=fomorffg to £eme§= 
toáre bpbííct prefeřtorát toiběí to, ge pittoaroffané 
nedutěji pogábatofánt ob fomort) přebepjanpm gaboft 
uěiniti, chtěje —  bíe teíjbejffiíjo fontraftu —  prň= 
mt)fl a roínícttoo tne rotafti rogffirotoati, g pittoaroŠ= 
fféíjo kotáru 10 jí. ftoíici čanábffé afi 3200 juter baí 
bo árenbp nejtoíc g obci fomlóšffé a pittoarogjfé při= 
ffÍQttt 114=tim eioattj. čelebnínt otcům na 20 tet, ob 
rotu 1843. ag bo 1863=Ijo.

^tíatoní topminfp, pob íterpmi fe prtoní obp= 
íoateíé gbe ofabiti — bíe teíjbejfjífjo fontraftu —  
jfait naftebující:

®ráíotojfá fomora bátoá bo árenbp aíbertčanům 
na or dřinu: 2250 jutrů 

na pafttoiffo: 600 „ 
naportp: 150 „ 

na nitce, ceftp, cintorín a „kivágás“ : 200 „
fpolu: 3200 jutrů. 

P a titi je mají ročitě to 9Jtáji a to Dftóbri, ga 
oráčittu 2 rtmffégí. ga .,kivágás“ 1 gí. fpolu 4700 §1 

ipronájemntci nemají prátoa fomorau topfo= 
nané měrání gemě proměnit!

®agbt) obptoateí, ftertj má 1 numer, potoiitnen 
jeft bo 5 jutrů bofjáň fabití. ÍJMotoice bodánu patří 
fomore, jato árenba ga 5 jutrů gemě, a na brufyau
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poíoraiei úrobt) téj fornora má přebitoft pri fattpě. 
®íam a ufrproáttí bofjánu toíií gnatnená, jafo ruffení 
fmíaumt) § fomorau učiněné.

9ia paftmu mtignačenou gemi gorati gabráuětto 
jeft. Šřagbp obpmateí má prámo fobě bům mt)bubo= 
máti, ftubtti mpfopati, portu plotem opromiti. Ŝo 
upípnutí čajů pronájemttífyo, jeftíi pronájemitífetn 
báíe bt)ti nedjce, pominnen jeft bům gbořiti, g toíjo 
mífta obmogiti, ftubtti gamětati a gemi poromnatí.

Dbpmateíé nemají prárna beg přimoíení fomorp 
frčmp, jatfp, pímomárp, mípntj, poíomnictmo, ffíepp 
brgeti, páteno mariti, íjoftň ga pettíge co 5a jaf frátft) 
ča§ přijímati.

černají prámo pro páb bobptfa, pomobeň, fru  ̂
pobití, fagotu g opně a můbec g gitoíu počpágející 
nefftěftí ob árenbp obftaupiti, atteb umeuffettí árettbp 
gábati.

Dbpoměbní jfau jebett ga brttf)éf)o (in solidům) 
a ga arettbu je gamagují ceíptn, tta fterémfoli ntíftě 
fe nac^ágejícím majetfent fropm.

SSětjjí mpftupfp mpfoitámajíci g pronájmu m 
fterémfoli čaje mptmoření mofjau bijti.

ifjoněmábg pronájemttící bo rábu fráíomjfo  ̂
fomorffifcf) urbariaíiftů nepřittáíegejí, a taf janto=
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ftatnau obec troořiti nemoí)au, fíib mufejí učiniti, 
3e gábné urbarialjfé prátra posabotoati ttebubau.

3mto jmi aurou fa§bt) obptnateí i 8 manjeífau 
pobepfati poroinnett jeft.

£pto puuťtp bojtatečně nám tupobrasují ftaro 
a poíojení t e^beobpr oat e l ň.  ^Souěroábj jen bo= 
ěajné bpbíení měli jbe, a při tom ro fontraftě roět- 
fftm bííem jeu prdtua jí. fomori) bpla gabejpěcená, 
přirogemí roéc, §e ani í)ojpobdřftroí, tím méně je 
moíjí mrarono^ndbojenjftj 3Íroot ta! roproinoroati, jaf 
je měí.

® o u t r a f t  te n to  p o b e p f a í i  3 ^ o m í ó j j e  6 6 ,  §^>it= 
roarojje 84 , 3 sDtafotoa, 3 9ř a g p í a ř u ,  3 2B ájfdrí)eít)U , 3 
f t r j j i ,  3 gajjforoa 0 3  © 3 a r r o a j je  14=ti ěeíební otcoroé,  
f p o íu  1 1 4 -ti. ^  tědjto  f a m i í i i  03 po bne8 je n  45 
m a j í  3be potomfů, 69 3 cdftfp  r o p m ř e íp , 3 ěáftfp 
o b e jjíp ,  a  n a  jejiá)  m íftě  a majetfu tu  jittpcí) jpa=  
t n t j e m e .

23p tento cíjotár bán bpí 3a 3em je ntífajícím, 
itejroíc sdjíuí) měli: Hfticíjal SOMedjecsfp ®orodc8, jt. 
íparoeí ®oitc3o8, 9JřicĚ)aí ^ipí8, ©t. ©amneí 9Jta= 
třjeibe  ̂ fomíóšjfí rolníci.

Uftároání těďjto mnp nebylo baremité, iteb á)o~ 
tdr tento tu jejeň toí)o§e rofn 1843=í)o jfr3 3eměme= 
řiče, jménem ^Sotáía rosběíen bpí na 150 numerům
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( l  it =  20 m. juter) a notní obptnateíé fjtteb djopiíi 
]'e práce, gačaít orati.

®bpj Pooraíi, jajííi, na jimn mitojí bo ftné bo= 
mominp je ttatnrdťiíi.

®bpj je níe bnbaucí jaro jjemiío § 33ogí pomoct 
jačali bontp jtalnéti. —  ŝ nuní bňm tnpjtamií $an 
fíunjjtár a tant bpí, fbe je npnt bftm Satta ÍBeitcsif 
pob čtjíem 42.

íponětnábj ale je janfebftína jem jen d)itbob= 
nějjfft přiffíi, bp fi bomp jtalnéti mofjíi, fr. fomora 
půjčila jebitomn fajbémn f jpomojent 150 jí. a na 
fomin 50 jí. fteré pojběji čájtečné mnjeíi naturátiíi.

®omp bíe naíojent jí. íomorp bo rabu pofta= 
lněné, j  páíettpd) ctíjel mnrotnanpm fonůnem jaopa= 
třené a ftromp objajené mnjeíi bpti.

O tafométo jemnítční tněci pečotnaía fr. fomora 
pojtaraía je i o to, bp pronájenmíci i frčmit méíi, 
aíe —  co j  oíjíebn mratunomábojeitjfepo jitnota obo= 
briti je nebá —  na jjfolit, na cf)rám a taf na úftamp 
f mpdjomámání íibit potřebné, jřeteí jmňj neobrátila.

Skujeme říci, je ta obptnateíé nejprtn jen jitno= 
riíi, buřiíí je § íojem jtnpm a íjmotnpmi nepříjitň 
mpmi ofoínojtmi. ^omorjtan půjčfu 200 jíatomait 
čájtečně píatiti je njiíoioaíi, a bp bofjařt piíité jabiíi, 
na to fomora jfrje fiupdj bojorcu Sííegaitbra sDíiíitO'-



nornicS, potom ®arla í^raufj a napofíebp ffrge 
2Battat)£)o pilně posoromala, fteró občan gaí)áíeí, ná= 
fiíně ne jeben i to putdcř> bpl íjnán ř robotě. ^3ráce 
touto! boíjánu tibu je melice nelíbila, § čáftfp proto, 
poněmábj práce táto meíifan piínoft apro^retebínoft 
ropfjíebámaía, 5 čáftfp proto: poněrcábj fomorffp 
itřebníci na Stpátfaímě mnofjofráte 5a ntjfan cenit 
obběrali těgfau práci mppěftomanp boí)áň.

233 tafotoémto poíojent bpli obpmatelé, fbtjj 
rofn 1848=1)0 naftalp cele neočeíátoané frajinffé po= 
í)t)bt). 2B tomto roce ob msbáíenpcf) tarpatů ag po 
polehni ®mtaj po celé frajině gamjnělo to Ijejlo: fmo= 
boba, romnoprámnoft, bratrftmí. ©o jábaía írajina 
fráí tomn potooíií. i)3otiorbií prmnt neobnaiflénřjerffé 
minifterium, té§ i jáíonné číánfp frajinfféíjo fitemu, 
mjtaíptjíci je na romnoprámnoft, na mp̂ bmigení po= 
banftma, na toolení fněmompd) ropflanců ffrge lib; 
(̂ áfon naíojtl, abp ob tohoto čafu mffecfp banějeman 
ta! platit, jafo nejeman; taf téj, je fe urbár, bejma 
a jitte pláce, fterpmi pojamáb lib ffrje gernfťé panftmo 
bpí obtějomán na mffecfp bubancí čajp ropsbmpfjnje. 
Ŝofub tpto frajinffé proměnp roffeobecnan raboft pň= 

jobiíp m frajině, mlába roe 233íbni nfiíomaía fe 
mffecfo to jničit. Obtnb pomftáía reraolucie a rnojna. 
3  Sííbertčané měli ro ní nčaftnoft. Nebití ffíi co taf=
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řečent) „nemzetorség“ tu 12=tent $ n íi, tědjto 
najíebotuali, pottětoábj jcfftě potřeba bpía na bojotm 
ntfů tu 6=tem Slupftě pojúftalí a připojili je ! pře= 
beffftjnt tu 9floí)oíí a tu £brof=25ec§i. SJfrtojí jíaujiíi 
frajinn i potoojem, a to činili, jafo jiní bobří tuía= 
ftenci § raboftí a odjotitoftí. Dbíjobíaitoft a odjotttoft 
občanů r. 1848=Ijo ll--í)o 9uíi brjané čattábjfo= 
ftoíičné jajebnutí jafo 5a přtfíab přebfogiío jinijm 
tulaftencňm. ©íaujiíi najjí tuíaft jtuau a bojotuaíi 5a 
ní aj potnb, pofnb ®orgei r. 1849. 13=f)o Síitgnfta 
při 2BiIágoffi nejíojil jbroj. Dfájíebfem této fapitm 
ídcie itajtaíp ttotué promění). Sib bpí tueíice jroněnt) 
a jartnancent). SBÍába počala proitajíebotuati toí)teč= 
ntjcf) tuíajtencň, lapemjá) aneb obejiti, aneb itíoějniti 
baía. 33anfoiuft) ufjerjfé, tafřečetté fojjntfp bej ná= 
fjrabi) bpíi jpálené. 9čaftaío panotuáni janbárň, fí= 
nattců a cijjd) němecfijdj učebnicí). Dčátíaf těchto bijí 
citlitutj a blba tueíifá, objtoíájjtě tebp, fbgj íibn při- 
fjío platit to, co rofn 1848=fjo a 18494)0 fotnore j  
čáftfi) jamejjfaí, j  čdjtfp nechtěl. Qaf tojbl) ttaíejíi je 
totijto i to ten ča§ jíompjíní a fjíaupí libé, fteří tím 
mámili lib, je poněmábj ji j togjjía jtuoboba, íib neni 
potuinnett píatiti fotnore árenbn. S t̂jní aíe mujeíi ob
čané tujjecfo to píatiti, a taf jmétuoínojt a bejjáfoit-
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nojí fmutné itájíebfi) ntéíg. Sloto ať fajbémn f mt)= 
jtraje ftaujt.

SBjbor bíbtj a nátíaíu němecEpd) nřebitifů, obec 
hřebce gřeteí ftoúi obrátila i na lonítřní jmé §áte,̂ i= 
tofti. počali nejen áreitbn píatiti, aíc rofit 1850=í)o 
mpftamiíi i obecni) bům; 2 fndjé rnípitp jefftě přeb= 
tím bt)íi mpftamiíi.

2Í obec bpíabp je i jntáíjaía a prořmětaía, fbpbt) 
tttnbců bobrijď) bpía měía. 9řej aíe ji j rofn 1852=í)o 
jař o tom círfemní jápijttice jmébčí, obec a g nt i 
círfeto raeíice nejjťajtné bpíp. Obecné prebjtamenftmo 
je melice nefíitjjně a nemratuitě cíjoroaío, a pentge ja 
áreitbn a obecitan tromu placené, potromiío. krčina 
bpía přebftamenpm nejmilfjí mífto, taf je —  jař o 
tom obecné ardjiranm jmébčí —  fbpj f. pr. obecni) 
gajba ja  ttapramení obecné ftnbtti píatií 3 jí. na taf- 
řečem) „áldomás“ j  obecné poříabntci jtromií 23 jí. 
—  9ia tanto nejměbomitoft a jíoft fajateí řjíebeti 
nemoha, méc ojnámií ftolicnémn úřabn. 9ía to přeb= 
jtamenftmo mpjbmijeité bpío j  ítřabu a potromené 
peníje prinamrátiť mnjeío. —  galjanbené a potře- 
[tané přebjtamenjtroo gnéiteíem ^ánent ^ettcjeí ďjtěje 
je pomjtiti, objaíomaío fajateíe to SD’níe, je řajateí 
2. SDtoíiíorijj obrajií $eí)o Qajnojt (Eijarjfo=®ráíom= 
jfan, je m remoíntii jbroj iteobbaí a m bitmé Sírab^
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fřé mno^ťi  ̂ nemecfpdj bojotunífů o jimot připramií. 
— 9řa to fagateí ume^něn bpí to 9čagp'2Bárabě 3a 
10 tpbitů.*) —  ®bpj fe aíe ofpramčbínií, propufftěn 
bpí a §aí-brtíci tojaíi jafíaiijent) trefí. —  ©íujní) 
rpdjtára na bereffi bal nabiti a učitele feniorat 3 
úřabu ropjbmiíjí.

ironie této jíájonofné ro§tr§itofti nepoíojiío ob 
počátfu lib i to, je 1 numer mající pofpobát mitfeí 
5 jutrů botjdnem mpfabiti, co bej meíiíépo uftámání 
a tromp bpti nemohlo. íjšroto 3 čafu na ča§ profiíi 
íomoru, abp fontraft r. 18434)0 učinění) jničen a 
jarodjan bpí bruíjp, bíe fteréíjo bof)áň fabiti bp ne= 
bpíi pominni. — 9ía mnoíjonáfobnau profbu tebp fí. 
íomora ble naíojení miniftra penějnpdj jdlejitofíi ob 
rofu 1853. 24=í)o 2ípriía pob čífíem 174164ím  ja= 
májaía § ofabau nomau fmlaumu, bíe íteré $>orofu 
1863. pofíebntí)o bue Dítobra fomora bámá aíbert= 
čanům bo árenbp 2850 jutrů ordčinp a paftmp, 1 
juger po 4 3I. 30 !r. tebp 3a 12825 ftnbrnpčf) 3Í. 
200 jutrů firoágáffu 3a 200 3Í., 150 bmorů po 2 3!. 
=  300 3Í. jpoln platiti md tebp obec bo árenbp 
13325 3Í., a tal o 8625 3Í. míc, nej přebtím. —  
®íe noméíjo fontraftu bále fajbí) občan ob numera

*) 3 a  ten óa§ pitnxírošffó faváv ©t- 5ait S u tlit  bt) 
jpvárocem cirtroe.
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jen 2 jittra jeft potoinitert botjánem ronfabiti; jiné nit) 
niinfp jjau pobobne mpmínfám píebeffíé^o lontrattu. 
Sento nomt) fontraít 78 íjofpobárů pobepjaío.

9ío!u 1862=í)o obec íaupiía 1 numer ja  400 jí.
fRofit 1863=íjo obitotoeitá jefi imíauroa § era= 

rent. gamájaía je obec, je ob rotu 1 8 6 3 — 18754)0 
píatiti bube 50 ordčinu ob jugera 4 jí. 90 fr. jiné 
topmiuítj přebefflé^o fontraftu opět potrorjeité bpíp. 
Ob fajení bodánu aíe r. 18684)0 ofmobojent jjau 
občané.

9tol 1863-tí jůftane ítbu 5a bíauíp) ča§ pa= 
metni). Síeb co bíe Qjaiajje prorofa (29 t. 18) pra= 
mií ^ojpobiit gáftnpů libu Sjraeíjfému: „2lp já pojjíi 
na ně meč, t)tab a mor a naíojtm § nimi, jafogfífi) 
trpfijmi, fterpdjj iteíje jífti pro trpíoft. ©tíljati je 
babu, nebo nepojíaudjají jíorn mpd)", —  to 23ůí) 
mfjemoíjaucí jfntfem bofájaí i íibit tomuto. S£oíjoje 
rotu bpía jbe meíifá neuroba a bíba, tař je je pro 
nebojtatef ctjíeba mnojj bo ©ríemu mujeíi přeftěí)o= 
máti, ftěří je potom tam i obpbíiíi. —  ÍJ$ojůftuít)d) 
áiomala a ubrjomaía j  čáfíít) pobiíubramá íájfa jebno= 
iíimtjčfj bobrobinců, j  čájtfp půjčfa írajittffá a fomor= 
jíá. —  krajina půjčila občanům 4430 jí. a fornora 
obiíi tta jetí m ceně 93ojí.

jRoíu 1868^0 Qmro $aíácšp jentčměřič j
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paftmiffa na oráčinu ntpměraí 300 obtjcejupcfi 
j utřít.

9toíu 1873=í)o mpftameu jeft přibijte! pro no= 
táře 3a 1400 jí. Xoíjoje rofit ujamřeí obecní) mpbor, 
je obecná jafjraba 11a placi (800 □ )  na měěitoft cír= 
fioi patřiti bube, neb obec při cintoríne bařent bo= 
ftaía ob jí. fontori) f tomu cíli 1 !at. juger.

9iofit 187 5=íjo ojaba přifjta bo poměřit ceíe 
itoiopcí). $af jiné, ta! i ojabp tta fontorjíé jemi jalo= 
jeué bíe X X II. jáfouuíf)o cláttfu ob rofu 1873<í)o 
boftáíi prátoo obfaupiti je ob jemanftma. 2 )íe toíjoje 
jáfona prámo má pronájemníf obfaupiti nejen portu, 
na fteré ji bům poftamil, aíe i j  oráciiti) a j  paftmp 
toíif, foli! bojaioáb 10 areubě měl, a jeftíi je 3 ío= 
ntorau pojebitati němí, cenu ureí f tomu obapoíuě 
mpmeuomant) jaub. SJHnifter penějníjcl) jáíejitoftí 
jpíuomocněit její, bt) tibu f tomu cíli píijcfu mt)pro= 
fířebfomal, jeftíi na 22 íet, tebt) pri 8%, na 34 lét 
při 7%. gáfott naříbií báíe, bp při faupě této in 
solidům přeftaí. ^rbitom a portp, na fterýd) jfau 
cfjráut afffoía poftamené barem obbrjí círfem, obecná 
ja^raba, ceftp, plac je ftanau barmo majetfem 
obeenpm.

9ia jáfíabě jáfona toíjoto i obec aíbertffá rofn 
1875. l=fjo Dioroembra jamájaíafontraft § fomorau
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bíe íteréíjo obfaupiti mínila jemt fmau. Xeíjbejffi to= 
ntorjtt) bireltor Stbolf Éríomtj naftraffim lib, §e 
jeftíi jet) o mtjntinít) nepřijme 3 bomomittp fmé mp= 
íjitáit bube, —  ta! tějfé mpntittíp přebeftřeí, na= 
přeb mibtito bpío, je tib tomu 3obpoměběti m ftamě 
itebnbe. '2)íeíontraítnbomomntfnnbu§ 1100/1600 □  
probátt jeft občanům 3a 140 3Í. 3 oráěittg fat. jnger 
3a 203 3I. ^íatiti je má ročite me 2 čáftíádj l=po 
Ůčomentbra a l=í)o SDláje. je ftíi občan má árenbáí= 
ífait reftantii, tit čdftečně bitbe píatiti 3a 10 let, a 
ťbo bo řanpt) 3 rátp 3Ůftane btngeit, prámo má ío= 
mora majetef bínptía probati. ®áíe občan pominut) 
jeftbům fmůj proti oíjniaffeíuromatiaobr. 1875=íjo 
írajiitfíé a obecné baně platíti. $£ento fontraft obp= 
mate! i § mait^eífau pobepfati mnít.

Dbtub patrné jeft, jje bíe fontraftn miniftrem 
pottwr3enéf)o, ta§bg občan mnfeí píatiti ob maíépo 
jngera 11 3Í. 20 !r. a ta! 3a ceít) djotár mpffe 
400000 3Í. má fe píatiti; írom toíjoto troraa jeft na 
trajinfían, obecttau a círíemníbaň. &aí meliíá těrdja, 
3e ji íib píatiti m ftamě nebpí.

^Sřirogettá měc, 3e tento íontraít 3a bíaní)t)čaS 
píatnpm btjti nemoíjí.

sJča ttámrf) tebp ftoíice danábfíé a itoméíjo bi= 
reítora íontorfíéfjo Síureía $égf), minifter peně̂ ntid)
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ádíejitoftí gr. Suíiug ©japárí) obíeíjčiti chtěje bre= 
meito občanů, obpuftil 3 faitpité cent) topffe 9000 jí. 
a ttotoé tutjmittfi) přebeftřel líbu. ©toobobtt bal ob= 
faupiti je atteb 5a 20, aneb 3a 27, atteb 5a 37 lét. 
®bo 3a 20 lét d)ce ji gem obfaupiti, platili bnbe ob 
jugera 11 3Í. 20 !r. řbo 3a 27 íét, ten 9 3I. 74 fr. 
a fbo 3a 37, ten platili má jen 8 3I. 57 ít. Oiofu 
18824)0 tebt) fajbť) občan jebno ofměbčettí („nyilat- 
kozat“) mpftaitomil, 10 fterém fe 3atua3uje ble je= 
bnoí)o 3 teá) tutjš ubaitpdj spůjobů obfaupomati je ob 
ji. fotnort) a rábitě platili blití) ftrmj.

9iofu 1876. 7=1)0 Suiti obec 3 árenbáíjftjd) 
3tt)t)ff!ů obětomala tta itotut) djráttt 3115 3Í. 33 fr. 
ften) SBofjtt milí) ffutef je jen pod)ioáliti bá. ®obro= 
timt) 23ůí), fterť) ocí)otnéí)o bárce miluje, ited) ať to 
patřičném ftouájobne togttaljrabí.

Diofu 187 7=í)o d)otár jfrs seměměřiče Sllejanbra 
©íaufjitiler pontčrán bpl. 21 poučtuábš to mpftoitlo, 
3c 3 čbotára djpbuje 30 jugerů na mitoí)ouájobuau 
projbu a prosbu fotnora baía náljrabu 3e jaujebni 
Ueberlanbjfé puftatinp.

SOS tom ê roce 03ttámila fotnora, 3e 3 neurobtté 
3emi, 3 tafřečeitéljo „fitnágájju" 4 jutre bá to ceně 
l=f)o bobréíjo jttgera, olejen pob tau tupminfau, 3e 
čttorti) juger uřebnifům je bá na pojitou pro jejid)
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ftcitef. Safomé gemě jeft fpoíit 62 jutrů; 25 fe bálo 
|í. b. fagateíi, 25 notáromi, a 12 učiteli.

9iofu 18834)0 l)obint), Iteré ua měgi Jjau, obec 
baía mpfjotomiti ga 515 gí.

£of)oge roíu pob jeferi, jat fagateí a učitel, tať 
i notár obce ua Ueberíaube obbrgel ob fí. fomort) 
10 lat. jugerů oráčittp, íterau gem begpíatně rnůge 
ugitíomati.

9tofu 1884. 14=1)0 $ebruára umebeit jeftnomp 
íatafter, bíe íterél)o fe má nagatim frajiuffá baft 
píatiti.

^oněmábg gr. SuíiuS ©gapárp minifter petteg= 
nt)CÍ) gáíegitoftí jejftě roftt 1882. 8--í)o Slugitfta pob 
čiflent 45960 itaříbiť ráčil, btj při ofabě itoméportt) 
pro dptbobitpčí) mtjměrané btjli! lokáme fe tau ita= 
beji, ge je to ble flibu lomoriféíjo bireltora Slttreía 
$égí) pob jefeň i ftaue; taf tég, ge ble uařígent to= 
í)oge miniftra ob r. 1883. 22=í)o Suli pob čijíem 
43701, 800 □  porta ua ttomau fffoíu tut)mě= 
raná bube.

®rom tohoto m bubaucitoftt na obec l)íebt re= 
gaíe obfaupiti, čimg obec i ponufnutá jeft, grun= 
tonuti fitilju obbrgeti, co bi; i melice potřebné bpío; 
d}otár gitomu potněřati a gerni fommažíomati, nač 
tnnogt taugebně čefajt.

2
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SBffe toto jeft ale úíoí)a potomftma, a bt) to i 
bofáfjnauti, a obec táto  3 rofa  na ro ! i mraioitě i té= 
lejně profroétati m oíjía, přejeme §e frbce a jábam e.

2 .  sJ i p n ě j j j t  j t a m  o j a b p .
a)  © p r á m a  o j a b p .  O jaba táto  je pob 

jprám ait jí. čanábffe ftolice u atejá , a přiflaucíjá !  
ftřebnínut jlujitomjfém u ofrejit. Sel) o jíujttt) m 90ia -  
íomě bpbíí. i|3a tří ojaba tá to f  ®egebinfféprámornoc=  
itofti, f battongffénin beruímu úřabu, t naggíačféniu  
jubcomjíému ofreju, f ©egebiitjfé finanční fprámě a 3 
oíjlebu tafřečené obfnpomaitfp, í  péčfanjfém n!ontor=  
jféntu úřabu.

íDomáct bébinjfá mráptoft sářejt 3 jebnoíjo ito= 
tá ře , rpcfjtáre, janbitétio, obecného ga3bu, a p říja ^  
nét)o. —  © iro tjfé  3áte§itoftí fpramuje jebeit firot= 
jít) otec, ítert) upni i mrttuoíp přefjítbá. 5£ito bproají 
fajbé 3 rofp jfrse obecni) íib na itomi) ro f moíeni, a 
m ají potřebnau bebinjfau fín§ebnoft pob ftoait mocí. 
—  9ti)á)tárom i po moíbe fíu§nt) obbá palici rt)djtár= 
jfu a pečet obecnau.

Obecní mpbor, ften) 3 přebftamenftmím říbí a 
3pramuje obecné 3áíejitofti 3 1 0  miriíiftu 0 3 1 0  mo- 
íentjď) ítbů sáíe^í. SBiriíifti j j a u : ''éííepanber © 3Írbif, 
iUčartin ©3Íntot^fp, S íř í  @ 3ub or, S íř í  ířriffa , Dn=
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břej SSenpercšan, Daniel ©júbor, SJřatěj Sraitfo, 
ÍDČartiit ířoitcgoš, ft. ^atoeí Gfěiíef, Sáti íhttej. 2Bo= 
íettí jfa it: Sán íkgemcšof, Sán ŠBogár, Sofef 3$e= 
ittjercSan, ©árnuel kantor, ft. Stefan Stufocgi, Sm 
liu§ (Sjíotuáf, fDíartitt tpnbáf, Ottbřej ®anaba, 2Jía= 
těj $attaba, SDlatéj $arga.

2B jbratootném oí)íebé má obec tato jebnofjo 
řábitéíjo íefáře, ita tento ča£ je ® r ÍDČtdjal t̂bfj a 
bt)blí ita tpitmaroffi. f^tatí mu obec roéítě 96 jí. 
3Jai obec i 2 babi), řteré aíe ftolicípottorjeittjbipíom 
nemají.

SDčbinfťá iordjitoft a íefář ftué píattj j  občan-- 
ffé fafjt) přijímají, a fíce rgdjtár nta 40 jí. faitbttj, 
gajba a přifajnj po 30 jí.

ikpni útab notáře jaftnpuje: 3ííejanber STíjitrt), 
rtjdjtár jeft ft. Sán Ssenpercsait, fanbití Sán 0 ra= 
mecj, obecni) gajba Sojef ®anaba, přifajitj mí. ff?a= 
mel (£§iíef, firotffi) otec a přeíjíébač mctmoí Santneí 
ÍUČatfjeibefj.

Obec má 3 pečete. 1 oíejotuá § itápífent: Al
berti kozsége; bntípí má tento itápté: Kis-Pitva- 
ros Csanád vármegye 1849, m proftřebfn jeft lut)= 
ritá fofa d íeme#; třetí § timto nápífem: Alberti 
kertész kozség pecsétje 1844, to proftřebfn top; 
ritp bofjátt tue fioětě.

2*
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b) S ib ita to f t . ^oitétoábj obt)iuateíé gbe jen 
co pronajemntci bpbíeíi, a ta! poitěioábj bitbauatoft 
této ojabt) nejiftá bt)Ia : 5 otjlebu libnatofti obec táto 
profroětati nemoíjía.

patrné jeft to je fftatiftitíčjd) poljpbů obptoateb 
fttoa, fteré tu pobáioáme:
8totu bqlo: en> auflff. fjelro- řimff. nefj.řéci fjebit ř.ř. šibé fpoíu bufft

1851 750 16 — 1 6 773
1856 832 — 22 5 8 16 883
1858 959 — 15 7 — 9 990
1859 858 l 16 10 — 8 903
1860 919 5 22 1 6 9 962
1869 852 10 5 7 — 8 882
1870 820 13 4 2 — 9 848
1877 837 8 2 2 — 5 754
1880 858 13 4 8 — 3 886
1883 856 9 1 7 — 3 876
1884 882 9 11 12 — 1 915

Dle itárobitofti jfau gbe bíe rofu 1884=í)o »ut)= 
foitauéf)o popifu: fíonuíci 886, mabari 16, frbt 12, 
jib 1 . Síčřoíi je tu potočin jbratoé a ftubničná pitná 
looba jefi bobrá, přebce tupjoféljo toěfulib itebodjájí 
2)íe matrifg semřeíijdj hojili 70=tij rof froéřjo jitoo= 
bptí 6, 71 =ní 3, 72=í)t) 3, 73=tí 5, 74=tp 2, 75=tp 4, 
76=tt) 1, 77=int) 1, 78=mp 3, 80=tp 3 jmeitotuitě 
ijkioeí SBaíad), Dttbřej 23ad)ter, ‘SJlaria ^oitcgoš roj. 
$blbi, 81=nt 1 Daniel 23artoŠ, 82=ljí) 1 $ íři ipoíof, 
tento bpítebt) nejftaríft na Sííbertě, umřelr. 1858=í)o.
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SBijmej aíe ob rofit 1845=t)o jato je měnit po 
bíe matríf:
9Í0ÍU narobiío |'e, jemřeío, přiroftío, uměuífiío fe:
1845 36 24 12 —

1846 35 2 0 15 —

1847 38 38 — —

1848 43 8 8 — 45
1849 59 81 — 2 2

1850 51 11 40 —

1856 44 2 0 24 —

1853 39 39 — —

1854 44 23 21 —

1855 50 56 — 6

1856 58 27 31 —

1857 51 48 3 —

1858 60 51 9 —

1859 50 49 1 —

1860 57 8 6 — 29
1861 45 49 — 4
1862 60 38 2 2 —

1863 54 41 13 —

1864 34 2 2 1 2 —

1865 48 28 2 0 —

1866 59 71 — 1 2

fpoíu: 1015 900 223 118
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9lofu narobiío fe, gemřeío, přiroftío, untěitijtío fe
přeinob 1015 900 223 118
1867 46 56 — 10
1868 58 34 24
1869 48 34 14 —

1870 49 31 18 —

1871 38 60 — 22
1872 43 58 — 15
1873 36 79 — 43
1874 39 48 — 9
1875 48 31 17 —

1876 45 25 20 —

1877 49 19 30
1878 44 32 12
1879 44 32 12 —

1880 54 45 9
1881 45 25 20 ----------- •

1 882 38 43 — 5
1883 53 21 32 —

1848 1603 467 222
1603 222

245 245
21 taf toibítne, 5a 39 íét o 245 buffí fc lnice 

narobiío, nej jem řelo . 9tofu 1883=í)o na fajbpcf) 41 
připabaí 1 mrtioi), jeffto r. 1873=íjo m djoíere na
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9 bitfft připabal 1 mrtmí). £pto bátft; fftatiftiďé i o 
tom jměbčí, §e ja 39 íét jett 12 btjío tafompd) ro!ů 
iu ftenjcf) míc jemřelo, nejíi je ttarobíío. 9íofitl855., 
1866., 1873=^0 cholera, 1848., 1849., 18604)0 
čermené ojjpfp ttejmíc nteji bitfami fjrojné jpufto  ̂
ffení mgfonaíp.

®íe popifu r. 1870=em mpfonanéíjo bpío ne= 
jenatíjdj 249, êrtatpď) 173, mboroců 4, fpoíu 426. 
S3pto panen 224, ntanjeíef 172, mbomic 25, rojjo= 
báffend 1, jpoíu 4 2 2 ; taf mujjféfjo poíjíamí mícbpío 
o 4. Šítaf měbčío mnjjféí)o poíjíamí 56, jenjféíjo 87, 
fpoíu 143 : čítat a píjat roěbeío 211 mujíípcf), 171 
jenjípčí), jpoín 382. 97ejnaío čítat a pífat mnjjfijdj 
160, jenjřpd) 163, jpoín 323, a taf míc jaf 2/3 j  
obpmateíů. ®íe 1880=Í)q popijn jitaío čítat a píjat 
519, o 137 míc, jaf r. 1870-fjo, a taf npní temer 
2/3 j  obijmateíň jnají čítat a píjat. 0íofn 1880=f)o 
tolif bpío mujjféíjo poctami, jafo jenjféíjo.

Dbpmateíé ojabp této bpbíejí m 128 bomícf), 
prájbnpd) míjt na ttícíjj je bontp ftaměti mají, 
její 2 2 .

@í. fomora, jafojto panftmo najje má gbe 1 
bom (frčma), obec 2, em. angjj. círfem 5 (1 jarn, 1 
jjřoín § příbptfem učiteíjfpm, 1 granarinm, fronte 
tčd)to jejjtě 2 bomp), Jjojpobárjfijcí) bomň, fteré mají
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potmít) jeft 114, jeíirfftjdj 14, ffíep 1, oíejníf \f 
rnípn to obci fe nenadjáší.

Sír. fomora ^málu safíufjuje, je § 1 jitgera ga= 
íegejtct portp na bomp rabom mpměraía, a nitce 
rornné a ffirofé nedala. Db půlnoci fu poíební jeft 1 
(kereszt-utcza), ob iot)á)obu na gápab 2 ulice, makai- 
utcza a galamb-utcza. Dfraffíuje ofabu i^rám na 
placi megí a fjobinámi opatřenu.

3  oíjlebu na ftatn a šaměftfnání, poble nejtto  ̂
tnej[ffíí)o popijit má o6ec táto třecíj mérejitpd) úřeb= 
ntfů, jménomitě 1 fitége, 1 učitele a 1 notáře; báíe 
nalep fe §be roínífů 114, bomfárů 14, geítru a fíu= 
jebnífu 84, remefíttiíů, totijto: ínpců 2, čišmárů 4, 
mafárů 2, íotoáčů 2, frajčir 1, fřefár 1, íoíář 1.

c) © p o í e č e n f f p  §itoot. 3  topš umebe= 
néfjo írátfét)o přepíebu jámo febau naftebuje, je fpo= 
íečenfft) jimot na Stíbertě jeft toeími jebnobud)t). Xit 
fe nenalep pben fruí) fpoíečenfft). S5pí pomftaí r. 
1870=^o tatřečeni) fpole! pohřební, ate na taf ne= 
fffaftnént pfíabě, je r. 1873^ 0 jíš Mtečně pniínuí.

Sib náš í nefjfaftnpm frbcent fpoíutrpnpm fe 
dvorná. ipoměmábš na Slíbertě pbráfa není, je fait= 
febftma přinášejícím nefffaftnpm fpoíubratrům oďjotně 
uběíuje a fpomáíjá. 2B ča§ nefftěftí !. pr. oíjně, na 
í)ía§ jroonft nefftěftí opamujícící), fagbtj pofnící)á f
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obftrdnéní a uljaffeuí oljně. Db jebnofjo bonut na- 
jebnau nifbtj míče ne§í)ořeto.

Umřeli itěfbo, bo bomu fmútfu ftjromašbují je 
pofremní, faufebé a tam trmají bnent i noci jpíma  ̂
jíce a rozjímajíce o marnofti fměta.

d) (£o je již m rarnň tibu Slíbertíféíjo botpče, 
můbec je máje poměbiti, ge ro tom oíjtebě jefftě boft 
bobře ftoji, patři bo tříbp pofojnějfjid) pofpolittjdj 
libí. 3  nečifté^o loje minutého rotu narobiíi fe 2 
bítfp; ja  39 íét počet nepoctitoě 5pío§ent)cř) bite! 
jeft 55. 9čepoctimau pannu ftiíjá mffeobecné opo= 
mrvení.

ÍJSocfjmáíiti fe ttemauje, je roeími mnojí z tibu 
uaffeíjo i nabmjr miíujt patentu, tento zbramí íibffé 
pobfopámající nápoj.

^Soíub menffí frábeje fe tu i tu zjemují, potub 
mra^bp a gbojftma meími jřjbta.

9Jčá mffat náš tib i jifté půmčrčimofti. 9iero= 
Zitmuějffí, jmíáfftě něfteré jenffé ofobp, nefmtjfíné 
pantů) 5 farát aneb bubauct ío§, aneb nětterait §tra= 
cenau měc cigáňfám za peníze aneb potramu mpfíá  ̂
bati bámaji. frontě čárů a faitjíů měří nejebeit i to, 
je nčfteří íibé očima, jiným zmíáfffě bíttám §affťo= 
biti, aneb porobiti motjau, to potom, jat i jiné ne
moci ftaré jent) gačitují. 6 íi)ffet jefftě, aíe ji§ máto
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o mátoíjááj, ftrigácí) a ďjobent bomů jemřeípd) líbí. 
Dncf) ofroěti) mnoucí) jefftě nepronifnuí.

2B ěa§ nemoci mnojíneHtífají fe f rojumnému 
íeíáři, ale mětffi bůměru mají f ftaríjm jenám, ba= 
báni, ! jejicf) íécent a faběni, če^oj náffebfem nejebett 
bo nebejpeěenfimt jimota bpí umalen. SDiitojí brjí 5a 
měc jbramí projpěffnau m něřtertjcb) bnecf) poftiti fe, 
neumimati, míafp neěefati a nefttiífati.

e) f Rogí i čné  baně.
«) ®ráíoroffá baň. ®íe přebeffléíjo fataftern 

5a 2329 fat. jngerů a 710 □  platila ofaba táto 
29 .’,6/10o% t. j. 4275 jí. 03 fr. $ íe  noméíjo r. 1884=f)o 
mpbanéí)o fatafteru ja 2343 fat jugerů a 1544 □  
píatí ofaba 25-5%  tojeft 3802 jí. 61 fr. 21 taf 
mjbor tomu, je bíe noméf)o fatafteru o 14 jitgerň 
834 □  mic jeft mjato pob fráíomffan baň, přebce 
ofaba méně píatiti bube o 472 jí. 42 fr.

P) ©toíiění obecná práci obměnila ofaba. 
s$íatiía rofu 1868=f)o 198 jí. 50 fr., r. 18694)o 
281 jí. 60 fr., r. 1870=1)0 267 j í  5 0 f r ,r .  1871=1)0 
356 jí. 40 fr., r. 1872=í)o 425 jí. 10 fr., r, 18734jo 
421 jí., r. 1874=1)0 431 jí., r. 1875=1)0 382 jí., 
r. 1876-íjo 372 jí., r. 1877=í)o 593 jí., r. 18784jo 
429 j í , 1879=1)0438 jí., 1880=í)o409 jí.,r . 1881 =í)0 
466 jí., 1883=1)0 445 jí., 1884=í)0 423 jí.
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t) Obecná baň ! japramení potřeb bomáctd).
9íofn: 1847=1)0 240 jí.

f  ř 1854 „ 952 „
rr 1856 „ 478 „
n 1857 „ 857 „

n 1859 „ 1131 „

t t 1881 „ 1651 „

t t 1883 „ 2646 „ 4 7 82/ioo °/„
f) D b p č e je  íib u . připomeneme jbe i ně= 

fteré obpčeje, fteré při rojíičtti)^ přípabttofted) tib 
náš sadjomámá.

při írfftění a§ nab mír meíífé útratp fobě čiuí= 
máji. 9ía frjftěnuí fjob frontě frftnpd) robicit moíá= 
mají mttof)o fmotrů, pofremitpcf) a faujebů, fteři i 
robičce i mnomě narosenému piříitáffejí rojtičné bart).

© m a b e b n é  í)obp jefftě g mětffímiútratami 
a jábaroámi jfau jpojené, -  22=rořnímíábenecffrse 
rnatfu, aneb jinau jenu mppptá fobě pannu. 21 jeftíi 
panna náfíomtá jeft a fííbiía je, mitojí j  míábeucíi 
ííabau bo čijem cejnaí a petrjíen, abp jim jáhen ne= 
porobit a fftcftí nepofajií — Sřa jmabbu potom, 
íterá trmá ja 3 bni Ijojnofti poírmu a nápoje, jfr j 
brujbu a jmáěe ceíait robinu, jaujebů ajnámt|djmo= 
íámaji. přeb fobdffem ob míabé neměftg přinefau bru= 
gice a jiné parnu) froítfg bo bomu míabéí)o jeté a



28

o frd ffíi M a p  a fa b á t  tn íab o jen íd ja , §ače§ tpto něco 
peněj m obměnu b o ja íju jí. íjSřeb fobáffem  m íabo= 
gettíc^, řb p j fe ttiinffem o bebraí ob robičů  ě íjaufem  
jbe pro  m labam nem ěftu  a  fta ře jffí, fterp  pečuje o 
pořdbef, opět m ppptá m íab ú  ttetoěftu, tafé i pěřiup, 
budjntj. 21 fb p j ntíabojeníd) ro jb á  b arp , (jtoofrom i 
čapfit neb fío b ú f, jroofre č ip tp , ffroagrom i b ičaf, 
ffm egritté ftutjel neb p látno) bubaucim u fm ofrom i a 
fm ofre poběfu je 5a íopdjotoám ání jeíjo bubaucí m am  
geífp, já ftu p  tibu  jíjrom agběnp, potom  ja fo  je ntíabá 
tteměfla loe merffed) o b eb ra ía  ob rob ičů , m (aboje= 
nícf)a a m íab au  neměftu fjaufně a  pefjfp pří munice 
a § m eífprn já jo tem  a jroufem  f  fobáffu  ^prom á^ejí.

íj$o přeb fu  bo d jrám u  23ošjt)o m ftupuje a  mřtfoí 
o ltá ře  jbe ftařejfft, fjtteb 5a ním  m íab o jen íd j, potom  
oftatni froabebníci, ía^bp a jpoň  1  ír e jc á r  fobdíftcim u 
fn ějo m i o feru jíce , j a  n im i jbe b ru jb a  m ruce m elfp 
fo fo é  brnící a  mebe m íab au  uem ěftu, m ajíc í na platně 
p a rtu  m noíjpm i, b íau íjp m i ftu jfa m i a  měncem ojbo= 
benau.

SOtíabá nem éfta í)neb po fobdffi toebená bpmá 
bo bom u m íab o jen íd ja . © ta ře jff í  jí  obporuěí, ona fe 
té j toinfíem  p řim íu m í. D rnaíait dpoííi p řin efau  jí  
jebno bítě, fteré ona na ram enád) b r j í  j a  řa§ , potom  
^0 ob b aru je  p en íjem .
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í|3 o poíebitt pofrem nt 5 bonin ob robičít m íabé 
neměfttj poctí m ía b a u  neměftu b arp , tafčečenou „rato =  
te ft í"  na fte ra u  nam áhané j í  au  ja b ífá ,  p o jíáceu é  
ořecpp, petttge a  jin é měci. @  tauto ta f  o jbobenau  
ra to fe ftí zaftanau  p ři fto íe a  jottnajt n ě fo ííf  m erffífů  
Z nábožné pťfně a obem jbajt ftaře jífím u . ÍJSofub fe 
toto běje 10 jab itt čppp, aneb 10 fom oře p íam u m íabé 
tteměftp ftu g íám i a fátělem  o frá ffíen p m  čepcem při= 
p ram u jí, fteré měci barem  o b b rje ía  ob m íabožeittcpa. 
“£ a f  ogbobená berauc bo ruťp rneíifp fo íá č  (raboftn íf) 
jbe m ezi fmabebnp p a u f mebená jfaitc  bružbem , j i  
ftaře jffim u  přim íitroajtctm . ® b p ž  p ř i ja ta  ra to íe ft  ita= 
fíebuje m íabo netDěftinfřp tanec, fagbt) jen§ ž m íab au  
nem ěftau tan cu je o feru je  j í  něco n a  tan ír .

m ečeri ftače jffí rogbá b arp , fte ré  n tíab á  tte= 
mčfta přin efta  itompm bom áctm . O tcom t píátito na 
fo ffííi , m atce na opíečfo, b ítfd m  ru č n í! a ftupíe, 
bružbom i, zmáčom i, ftaře jffim u  a frčn táro m i též po 
ru čn ífu . ^ 0  m ečeri, p ř i fteré pofíebití jíb ío  jeft mě- 
bomd fa ffa , zacpomámá fe i  ten pěfnp obpčej, §e fma= 
bebitici from ě pofpobárom í a  fucpárce o fe ru jí něco i 
na círfem iti potřebp. © ta ře jff í  u pom íná fm abebttífů, 
jefftě ga ftoíem  febícíct), abt) fe rozpom enu li n a  ctrfem 
b o jí , bp jebenfagbp f  tom u c íli co m ín í občtom aí. 
í^ roto  ita fažbétn m efeíí fp rom ažb í fe n a  ctrfem 1  neb
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2 jí .  fit fteré oběti tjofpobář § m attjeífau i iníabo- 
jettíji fe obpčejttě přičiní, ^3otom ítafíebuje tanec, itej= 
obpčejnějfft jejid) tanec jeft čdrbáš a poífa, fteré S 
íueíifýnt ofjuěrn tancují.

iPo půlnocí, aíe itejmíc jen na újioitě íjofté j í j  
itafpcent a itttatoent tuffelijafé jábaiup, jertp  a f)rp 
naftrojují. Síejobpčejnějfft fjrp j ja i t :  poljřebotoání 
jťatéfjo, rnebloěb, fačact a manřúfioiot) tanec, tjoíení 
a pobfotuánt

&ibp tá ja  3 bni trtuající jiuabebití fíaimiofť 
při jebitobndjém oběbě a luěčeři a p rim á ío  tanci jfoit= 
ciť je itebaía ?

^ ř i  p o l j t e b i d )  fpoíufřeffaué fjanfttě je jí)ro= 
m ajbujt gtoíáíjtě, fb tjj bojpčíi umře, itab ftenjnt je 
obpčejitč i fá já iti fí. b. i íueríjomání popřební b r jí 
ŝ ř í  potřebě ten fjfoblimtj obpčej panuje, je  jtuíáfjtč 
jeitjfé ojobt) nab raftuj —  mitofyofráte beje mfjeí)o 
citu ja ío fti —  ttařífa jí, co jbram t jíftotně není prc= 
fpěffné. s45o poíjřebe b íijjft  pofremní, janfebé a jttáini 
jefjtě m fjřbitotuě na tafřeěeup far, auebojto fmrtnau 
^oftiitu potooíáni bptoají, fteříjto  potom jarm aucené 
potěffnjt. %n je ča§, abp i ttjto farp j í j  přeftaíp.

(£o % obpčeje itejítabno mpd)ájí, jja u  tafřéčeité 
p r á b ť p  a p á r a č f p .  Slčfoíi fajbp robič mí to, je  
cit jejíd) není práce, aíe tančení jábam a při tambure,
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Qčfoíi přeftoěbčent jfciu o tom , je  tam  n tíá b e ji nbptuá 
na rnram nofti, nebo tam  jen  jíetuétnofti je nči a po= 
m íutnačné notuinři), itefluffité píjíte jlpffáitp btjm ají, 
a m íab e j obojífjo  poíjíatuí túld  je po n o c i: přebce 
itejett tteobtaíjn je bitft) jmé ob tčdjto gfájottofnýd) 
jabatu .

3  oíjíebn řro je  o b ě t u t t  pognatnenátuáme, je  
Sb e jfjí ro ln íc i pořábitě )e obím ají a ce íe m a b a r jfp . —  
9Jln jotué ntíabt) i ftartj n tab arjfé  fabátt), noíjatuice a 
n áp rjn tfg  g černého jn fn a , na platně tu íe těř ío b a n ftj, 
tu gintě černe čapft) n o jitu a ji. SK §itně obituajt je  i 
na ji t o  bartuettpm , prám  m ajíc ím  tafřečentjm  befe= 
fjem , f jiro fa u  a ftu ítfam i iupjfítuattan bnttbatt, tu bé= 
fjtitut) čaě tto jttu ají bité ffiřice a fabattice.

g e tt jfé  ofobt) tn iíttjí tinatuo=mobré rancíjo. — 
$ e jtd ) rand jo  je jí  jebitobariuětté, pěfttá a braíjd  t!a= 
nitta, tto jí ju ftti a gáftěrn, netuejíg a patutt) ftugfám i 
p ři ípobftt obffitan . 3K gintě obituajt je fo jttd jem  í)eb= 
bdtuent bohaté tupffttuamjm, a tue 2 rabp roftoiuijmi 
gom bifatni ogbobemjnt. sJíetuěftt) tu tetě tio jítuajt 5 
btípd) čipeř gpořábatté čepce. ^Satutg ttojt tulajt) tu 
jebett turfoč fpíetěité, p ři fottci b ían íjá  g tu jřa  a 
při píatuě ge ftní)ítj m affía , fterd  tte pěfně fto jí 
pannám .

£ ib  a íb e rtjtp  tte jíce tupjoíé, ate fiítté poftaiup
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jeft. £ěío íibit tof)oto ! trtuácím těgftjm práčem jeft 
jpitfobné. ^bejto šije íib ttáš jmláffté tu íetě me 
buedj běíacíd) jebnobudjo. —  íQittojt fpofojttí jjau, 
íbtjg mají tarfjoítu, ffifítft), mafnait faffi. 293 gimitt 
bobě, aíe stuíáffť ita gabíjačřáď), ita frfftěuí na ftoíe 
muft bpf páleno, paprífáš, farma, paprífomé fíbáffp, 
tmarognífp, pečenfp, rétefje a mino.



III.

€  i r  k e w.

1. 3 e tt)ititru í ftam č ířím e .

^iftoria froěbčí, §e emanjeltčtí fřeffaité i m ča§ 
pronafíebomání nejen míru jítmu nejaitedjaíi, aíe 
íbt)3 jim cfjrámp a fjfoítj ffr$ ritu. fatoíifů obehrané 
bpíp, 5a prmuí jmatau pominnoft ft brjeíi ítomé 
^rámt) a fffofg bubomati. éiniíi to proto, poněrnáb  ̂
přeftoebčeuí bpli nejen o tom, je ndbogeuftmí má 
mjbt) ten nejmětffí mpípm na mjběíanoft ítbfféíjo po= 
íoíettí, aíe i proto, abp fe m mramno-nábošenffém 
jirootě ob jinpd) přempffiti nebalí. —  21 ťbtjj to čU 
ttiíi m ča§ pronafíebomáttí, čím mtc je ufiíomaíi, bp 
m ča§ pofoje m círfemuím jirnoté proftoětaíi.

£ 0  fe baío fpatromati i §be. ^oitčmábj obpma= 
teíé této ofabp fjtteb ob počátfu mětfftm bitem etoain 
jeltci bpíi, a ponémábg ro uábogenifém Zimotě pře= 
fájjfu jim gáben nečinit: ípteb o tom §ačaíi přemp= 
ffíomati, jafobp ntofjíi etrfem gaíogitt. 2tíe pro £)mo =

3
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tné oíoíitofti uepřijnitoé tento tnaíičft) íjaufece! ftdba 
bogí ô nemocí uípořdbati řábnau círfeto. sJíentaje 
řábnéfjo paftpře atti učitele, ani chrámu bojífjo, íoě= 
řejné ííujbt) bojí fe přeS 1 rof netopfonátoaíi. — 
Sert tn bomácí nábojnofti ffrje čtení, gpítoání a mo= 
bíeití fe, potratou pro ftt»é buffe í)íebati.

sIRobíitebníci, fterá fe r. 1882=^o fffoíau ftaía, 
r. 1844=Jjo pob jejen gačaíi bubotoati, lo bíautjofti 
10° 6 ' 10 ffirofofti 3° 1'.

s$ n  této ftoaté gálejitofíi nejtoíc účiníimofti a 
íjoríitoofti projetoií $dn SBarga te^bejffi faubnj, fterp 
na itáiorf) mttolfpd) 8bčanů fa§bému 1 nunter mají= 
čímu tjofpobdrotoi 5 200 §íatotoé fomorfíé pomoci 
mpbrgeí 10 gí. na cfyrám. £afto 8 93ogí pomoci po= 
ftatoili fobě mobíitebníci.

Sile pro nepřijnimé Ijmotné otoíuofti řábnéfjo 
ft. b. íagatele rtemoíjíi j.obě jeffté moíiti, nej poloo= 
íali fobě ga íemitn 5 s$ittoaroffu $ana ^tencjeí, fteri) 
—  pončmábš fffoía jefftě nebpía —  10 chrámě top= 
učomal bítřg, při tom ale i úřab notdrffp pri obci 
jaftáioal. ®bpš d)rám poftameit bpt, to Xemeštoáre 
toljoje rofu taupiti 2 jmonp. SBětffi 4 cetttotot) 8 nd= 
pifent timto : „Egartner Ignácz ontotte Temes- 
váron. Alberti ev. eklezsia készitette 1845-ben 
Henczel Jánoš levita alatt. Varga Jánoš biró
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Galát Mihály kurátor44. sJ7a nieuffím lVz ceitto= 
mém gtuoně fe tento itápiS itad)á§t: „Egartner 
Ignácz ontotte Teraesváron 1844 .44 31 poitěmábj 
při chráme itebpía toěje, jmoitp na placi poftamiíi ita 
břemeitau §tDonict, íbe bplp a j bo r. 1882=1)0.

Salto nafoíif=natoíif ufpořábauá círfetu 1 nagp- 
ladě, pojběji 1 pitmaroéjfé připojená jeft co fitia, a 
platila točitě 37 lebíí jita. £ a  to pitmarošffí) farář 
ft. $áit fíntlif 4=frát namfftímií ročitě círlem, fájal 
a přifíuí)omal toeí. SBeěeři sjSáitě. ®rft fiu. a májlu 
obbamomaí íeioita a mebí ntatrift); prefbpteriaíná 
jápifttice ale j  toíjoto čafu fe neitad)ájí.

28 talompdjto ofoínoftečp jiíi jbejffí emaitjeíici 
a j bo rofn 1850=1)0. 28 tomto roce ale íjíafitě já= 
báli měřící, abp círfem, pottěmabj fe m ní afi 900 
buffí itaíejá, ftáía fe matlau. Qen mitbce djpbomaí, 
abp fíomo tělem učiněno bpío.

Sít ©antneí SRatljeibef}, $ait 28arga, $au 
Sitnftár, ft. 3Jčartiit čpubáf, Stbam ©gjeritil pomftaíi 
a mpbraíi fe na 23ánfaíu, a ofíomiíi tantejfftíjo fí. b. 
fajateíe Submila SOloíitorifj, abp přiffeí 1 ním ja  fí. 
b. lajateíe. Sento ita jáfonitau ceftu jid) upramil. 
Sa l, fbpj i fenioraínt) i lomorffp mpbor fe přefroeb= 
čil o tom, je m ftamě bube aíbertflá fiíia, co matfa= 
círlem prolmětati, Ibtjj r. 1850=po na dabe brjaitt)
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jenioraínt) fonment ugnaí jí ja  matlu: pomoíáit jeft 
5a prttmiíjo jí. b. íajateíe Submií SDÍolitorifj. £euto 
fbtjg moíátor bt)í potmrjen r. 1850 t)o na jar bo 
úřabu umebeit bpl. 0 b toíjoto čajů je roebe prejb. 511= 
pifnice, ctríemní pečet ale jen ob r. l«52=í)o má.

21 bpg je na toíií rojmnojiíi, ê ď)rdm ji§ těfm), 
maíp bpl r. 1850=í)o bne 10 21pr. brjanp lonment 
naříbií, abp je cpránt sroětffií, a í tomu cíli, abp 
1050tá bpía jebita i§ba 5 xtčiteífféřjo příbptíu, co je 
i ftaío.

2® tomje rolu Qan 2Barga oferomaí na oltář 
4 fmítuifp, $att ^unftár laííct), SDiafomic§íi) cibortum, 
®aitaba Dnbřejomá mangella Íjebbánmé proftěrablo 
na oltář. Sřělteré matronp íaupiíp albu ji. b. íasa= 
teíomi.

Síoíu 1851=1)0 mpftatoená jeft fjloía, fterá bne 
17=í)o ®ecembra fírj ©amueíe £>ormátl) tlomíóš= 
fřéř)o fí. b. íagateíe jíattmoftuě mpfměcená bpía.

9íoíu 1852=1)0 barem obbrjeía círlem organ ob 
fíátoné círfmé nagpladé. ipoftamií a bo pořábfu l)o 
bonejí 8 an fíomácž fegebinjít) míftr ja 550 jl.

2B tomto roce té§ barem obbrgeía círlem ob 
obci jebito foíefo mlpnfíé, Iteré bpío § íaffutfetn fpo= 
jeité, bp malé bůd)obíp číříme jmětffené bpíp.

293 lonmentě 29=í)o -Ulom. brkaném je uftanomiío,
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abp círfemní fagfa rojbp tne faře pob bojorftmírn fa= 
gateíe jůftámaía.

9íofu 1854=í)o gamájaía fe círfem, je na fenio= 
raíní mpfofé fjfoíp tta ©jarmaffi, co bíe počtu bufjí 
na ní pabite, platit d)ce a bnbe. iJSíatí ročitč
31 jí. 82 fr.

2® tornje roce ropftamená jeft fára ja  1693 jí. 
a 10=í)o 9íom. fajateí j  učiteífféíjo příbptfu přeffel 
na fáru, a učitel j  čeíební ijbp na obecném bomě ffeí 
na fmé patřičné mífto.

9tofu 1855^0 fí)ořeíp matrifp, fteré pojbčji 
ž meíifait piíitoftí feftamií Slbarn 2íd)im fí. b.fajateí.

2B tomto čaje, jmíáfftě pro panující rojtrjitoft, 
fbor fe jefftě ítebpí boftal na ten ftitpen círfemnofti, 
ftertj fe obpčejně m nábojnofti, m obéromamofti, řře= 
ffanffé láfce, jebnompfínofti, fíomem m círfemním ji= 
rootě jjemuje.

fřřoř 1860=tp aíe přinefí íepffí čafp pro círfem, 
tbpj měřící mpmoíiti fobě ja  fí. b. fajeteíe Slbama 
2íd)im. Stento můj fman opatrnoftí, fyoríimoftí a 
uměíoftí taf napramomat a jpramomaí íobičfu číříme 
této, §e mídjr rojtrgitofti, máffní a neuměíofti taí 
fffobiti nemofjí, ja ! přeb tím. ÍJSob jeíjo úřabománítn 
©ion tento ntaíičíi) počat fe jmocňomati a upem= 
ňomati.
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fmeb rofn 1860=f)o na generaíném fonroentě 
bne 6=fjo 9ttáje brkaném fftottj lne roofátore faráro= 
mém a itčiteíomém je ffajnomtjdj peněz na nomé fe 
obrátift), a ta! íuofátorp poíepffiíp.

9tořn 1861=í)o obec i brní)é foíefo mítjnfťé cír= 
froi baromaía.

9íofn 1877=f)o jbtrfa fe započata m círftni na 
no mg chrám.

9tofn 1874=f)o obfr. fomorp obbrjeía 48072 □  
Z e m ě  na cintorpn. ^ofměcett bpí tento nomp cintorpn 
r. 1876. 26=í)o 9řom. při poíjřebomání SDřidjaía 
®aíife.

Síofn 1875=^o jebito foíefo mípnffé, poněmábž 
Žábité bftcřjobft) nepřínáffeío, zbořeno jeft.

9íofn 1877=ho 20. $uni bůft. p. ®r. ©itftám 
@§eberénpi banjféí)o oíoíí fnperintenbent br^eí m 
cirfmi faitonicfan mifitacii.

9íofn 1878=í)o ‘®flezohegpe§ffé fr. panftmo f 
mppáíení cihel oferomaío 265 fočůfíámp.

9íofit 1880= i brn^é foíefo mítjnffé zbořeno a 
probáito.

9ío!u 1880-í)o 6. Slpriía přijatá bpía nafíebu= 
jící ro círfemním ardjitonme je nacházející jmíanma:

„©míaurna, fterá mezi jbejffi obci a cm. angff. 
mpzn. cirfmi nafíebotoně učiněná jeft:
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1. Obecní) topbor to tomto, při přitomnofti úpí= 
ttépo prefbpterium brkaném gafebnutí ftoém opět obo= 
bruje r. 1877=po učiněné ugaiořeti, abp totigto afi 
§e 2 jutrů gáíegejtct pafttoa při paíotjfém t^otári na 
tojjecfp čaftj ctrftoí patřila.

©tarp i notop cintorpn círftoí patří.
přijat jeft nátorp, bp ctrfetoní gapraba na píaci 

obci báná bpía, ga řteraugto co nápřahu bá obec 
I m. juger gemi g pafttop.

2 . (Surfem ga obět topjlotouje frué bífp, a čaru 
5 opíebu gaprabp přijímá a obobruje, fíibuje tafé, ge 
toffetfo toto f bobrému bujit toěříctcp pougit cpce 
a mini.

^co toětjft jijtotn a negíomnoft pořoitánt toto 
pobpijujeme a úřební pečetí pottorgujeme. 'Sáno na 
C  Slíbertě r. 1880. 6=po Sípriía brgattém obecném 
a prejbpteriáíném fontoeittě. 3)ěartin (Sgínřotfífp jí. 
b fagote!, ft $án 2Benperc§an furátor, ÍDiatej SBarga 
rpcptár, $aíoeí ©gubor tbrménpbiró, Sogef 90Mito= 
rifj ttámeft. notár".

£oto pofonání ftoličnp topbor to gafebnutí 
r. 1880=po 4=po Oftobra brganém pottorbií.

ŠBůp miíoftimp bejg gbaru a projpěcpu i ! to= 
moto i fit fagbému přebjetogetí bobrému, bp i pogběj=
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tlím potomfům naffím pípnuto j  ueíjo oiuoce přepo- 
jefjnané.

9íofn 1880-íjo 4. SDecembra na matném ff>ro= 
majbent itjamřeto jeft, 6p r. 1881 řjo na jar f fta= 
ment chrámu přifročeno bpío.

$bpj je jaro otemřeío, bíe pídtut Slíepattbra 
©erfébi, $ojef ®rim nagpíacfpmíftrmjaínafe úíoítu 
bnbománt ja  7999 j í .  r. č.

fftofu 1881=^o 11 . SJÍája po mpfonání fíugeb 
bojící) potopen jeft gafíabní fámeň notného djrámtt, 
bo jáfíabtt pať míojenp bpíp m jebné ttábobcebějepig 
círfmé a rogíičité peníze na památfu. s$ri této přtíe- 
jitofti oferomaíi ctrfemmci na d)rám 239 jí.

(£f)rám tento nomp obnáfft m bíaufjofti 30 nte= 
tru, m ffirofofti 10-1 metrů.

Xoíjoje rotu 5=í)o ©eptembra fontraft učiněn 
jeft na 8 regiftrň (mutatíi) m fobě obfa^ujtci organ 
§ aiřartinem ©afffo čabanffpnt míftrem. 3 a uoarfjaup 
píatiía ctrfem 1220 jí.

9íofu 1882=f)o 30. 9Jíarea ojíomeu bpí Sítt= 
guftin ($b|í íaibadjfftj ntíftr, btj —  bíe piánu - 
nběíaí oítář ja  580 jí.

S£of)oje rofn 8=í)o Slprtíafaupiía ctrfem 20 fat. 
jutrů ob fr. fomorp, 1 j. po 203 jí.

S£oí)oje rotu 23'í)o s)M ja přimejen jeft třetí
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jrooit, ftert) uííí tu ©oproně $riberif ©eíteníiofer. 
2EBáji 3 7 8 1/* fígr. m ceně 667 jí. 75 fr. 9čápi§ na 
jtoonč je tento: ,r®aía ma uíjaf cirfeio etu. atigff. 
tupjtt. &ánáb=2líbertffá r. 18824)o".

Ŝo topíottantjcí) fíujbád  ̂bo§tcE) noffeďQ tři §n?ont) 
na tučji tuptaíjnuté bpítj.

£oí)oje rofu m S)ecembri Sínton |)aan malíř 
na oftrotuě (Sapri ($taíia) pofíaí oítární obraj. ($e- 
jiš  na fříji bte 2Ban ®i<J). (£o íjottorár platila cír= 
teto 200 jí.

©o taf taujebné očefátuaía círfetu, uffutečniío 
je. 9íofu 1882-ljo 10. Decembra m 3. neb. Síbmentní 
noiut) djrátn fíatunoftné tupftuěcen bpí ffr§ béfeéfféíjo 
feniora Slbama Sídjitn. ffončeuí oítárnífjo fáráni 
jeí)o a poftuecení chrámu tupftaupií na fajateíníci 
fíareí |jrbíičfa ttagpíadt) farář a brjeí prtuttí fójání 
tu řeči fíotuenfíé. 3 a ním fájaí ífSaiuel ©ajbác§ tfom= 
íóšjff) farář tu řeči tnabarffé. —  ^otom přifíní)0= 
tuati ©tu. SBečeří p. Ŝatueí ®orett pittuaroěffi) a mí. 
Satt ®utlif bátt^egtješifq fí. b. tazatelé. 2Í napofíebp 
jbejffi farář pofrftií bité j  robičň ÍJSaiuía 3 ib a 9Jíarii 
9ipetnc§of fpíojené, fterc při írftn ftu. boftaío jméno 
©téfan.

Sírfetu íromě ruční a tuojní práci píatiía 3a tt. 
djrám afi 13,200 jí. © raboftí fpatrotuaía aíe i to,
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je taf círfroe em. jaf jebnotíimci f její pomoci je při- 
činiíi. 9Jliíobart): $eíjo $afnoft (£íjarjfo=®ráloroffá 
gmantijjef Sojef 1. nejmiíoftiměji oferoroať ráčil 
200 jí., Síbam 9ld)im 100 jí,, rnboioa Sana ®ma= 
c§aía 100 jí., $dn (Subinpi 100 jí., 91. 91. 100 jí., 
3ojef ®ianomffp 50 jí., ($éja Djjtroíudp 10 jí., 
©amiteí gmrmdtf) 20 jí., mffeobecná emanj. pobpo= 
rotona 430 jí., frajinjfá pobpora 50 jí., jenioraíní 
pobporomna 49 jí., bijftr. pobporomna 15 jí., cín 
!em a obec t. fomíógjfd 388 jí. 62 fr., ctrfem mejb= 
berénpjfd jíomenjfd 30 jí., němedd 10 jí., ctrfem 
čabanfíd 100 jí., itagpíadá 20 jí., bdnfjegpešíťá 
15 jí., jemíacfá 9 jí. 42 fr., ambrójfQÍmaitjfá 8 ob= 
cou 11 jí., orošíjájfá 8 fajateíem 15 jí., bdnfaímam 
jfá 10 jí. jjarmašjfd 50 jí., f. marffanbffá 2 jí. 
©poíu: 1875 jí. 4 fr.

jjšři tom při fmabebupd) a ťrjftěnpd) přííejito= 
fíed) ob r. 18714)0 najííábaíi círfemníct mpjje 1500 jí. 
SDarem obbrjela ctrfem bdíe ob pefftaitjfé jenjfé em. 
pobporomnt) ftříbrné jroaté nábobt), ob ^armagjftjd) 
matrón přifrtjmabío j  řerroenéfjo bdrjfuně, ob mam 
jeíft) 9)lid)aía SDomdí roj. Sínttt) SBarga j  černého 
bdrjfuně. —  f^obojné jenp jbejjji faupiíi na 1 při-- 
frpmabío matenu a íněnpmi niti (fjarafj) mpffiíi to 
přiťrpmabío (Srniíia 33rac8of a ©teířa Sefjid). —
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.Sbejjjí poctíme pannt) přinejíi fmítft) f ofráffíení ob 
táře, tej i SCRarta ŠBrmiía, fterá i 4 jmíce na oítář 
ojerotouía.

Dbpíaf 23ůíj bobrobiitcum rtaffím !
Sfjrátn uab pnínočmjmi bmerámt má najíebtt' 

jící nápis: „©ínjte ^ofpobinu § toefelím, mdjájejte 
bo brán jeíjo § bífciněnítn, a bo jíní S djmáíámi, 
ojíamnjte jej, a bobrořečte jméttn jet)o. gaím. 100.“ 
—  1882.

9tořn 18834)0 14. Dít. fúpiía círfetti cf)rá= 
momt) jmítnif (íufter) ja  105 jí. 38 fr. ob 9íeiní)oíba 
m £jaibě.

2B tom je roce fajateí a nčiteí obbrjeí 10— 1® 
fat. jntrít jemí ob fr. fomorp, fteran jem barmo 
njitfoioati moljan.

9ío!n 18844)o 14. $ebr. ujamřeí fonment, je 
poněmábj cťrfem jábné^o fapitáíu nemá, nimjbi) ji 
jpontáíjaía, ob toíjoto čafu miíobart) fapitaíijoioané 
bnbau, ftenj fapitáí potroioen nifoíi nejmi bijti, je= 
bině úrofi).

9řa „círfemní fapitáí" ojerotoaí jt. Sán 2Be= 
npercSan 100 jí., jt. Stři SQíataijj 10 jí., mboma 
Sána §araj 5 jí.

Dbtnb patrné její, je ačfoíi obétomaloojt a cír- 
fetoní jitoot nemt)í)ajnní, přebce ja  potřebnan měc
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brjeío preíbpterium: určité to roppomebět, \t cír 
fernní bůc^obfg smětjjtf je měc íteiutjfjnuteblně potřebná. 
SOlípnp cirfemní, fteré pteb tím gnačné budjobft) bo= 
ndffeít) círřroi, gboriť je mujeíg, a jitní baň círfettmí 
není boftatečna.

@moje ročttí bůdjobfp přijímá círfetn $ najíe= 
bujícíd) pramenů:

1. gem cirfemní. 9Jřá círfem 3 m jutrp a tin= 
torpit. 9iofu 1882-po ob fomorp faitpené 20 jutrů 
jemi na tento čaS jem je počitomati nemohou, neb 
5a ně je rnnjí píatiti obfupomanfa.

2. Saň cirfemní. Strfemni baň jejt uajtebující: 
píatí je ob 1 numera 2 roj. jita a 1 jí. jem mající 
manšeljfp pár 1V2 mj. jita a 50 fr., fjojpobář mbo= 
mec 1 mj. jita a 25 fr., f). mbomica ®/4 mj. jita a 
25 fr., bom mající jeíj. m. pár 1 7» mj. šita a 1 jí, 
50 fr., jetj. m. pár 1 mj. jita a 1 jí., jeíj půí pár 
mbomec V* mj. jita a 50 fr., geíj. mboma 20 fr. 
'SneS menfjí příjem má círfem, jaf přebtim. 9iofu 
1855=po fbpg círfem měía mípnp, obiíní příjem btjí 
240 febíí, rofu 1884=f)o jíš jen 147 feblí, a taf 
méně o 93 febíí. í^roto círfem přinucena bpía baň 
pompfjití.

příjem penějitp btjl r. 1883=f)o1244 §í. 82 fr. 
rnijbamef 1219 5Í. 11 fr. proto taf mitoíjo, neb
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círfetu §a toarpant), oltánií obra§ a ínfter jefftě 
bíujttá bpía.

sJča a ,,9iagp4Čirált)pegpeíji,< obgbíeitt)
etoanjeíici připojení jfau ! aíbertffé círínn a platí 
ťâ bt) mattgeífft) pár 1 toj. jita.

®bo fi ftopm mrttopm front obpčejitépo^uottěití 
toícefrát bátuá jtooniti: ten ga fajbé jrooitění platí 
2 0  ťr., jiuotoěrci 1 gí.

0 ferp tteběíní a jiuátečtté jfau opatrné.
3 e fe §bejfft eto. §bor to jeioititřiiítn apiitotnént 

opíebě ttero t̂nápá tt) tafotuém poměru to jafotoěm bp 
fe utopí, topo jebtta příčina i ta jeft, je nepopnute= 
bliti) ntajetef jiuotoěrci obfupují. 5Tato ofoíoftojnoft 
^faju přittefe na círfem.

©írfetottící! na tauto měc pozorujte!
£o fe počtu círfetonífú tpče, ačfoíi ob r. 1845=po 

bo rofu 1883=po o 243 toíc fe uarobiío, ttejutitřeío, 
přcbee počef buffí není tuétffí, jaf přebtim bpí. 

t^obdm fftatiftitfé báta § ttěfoíif rofú:
9tořu: 1851 bpío 750 buffí

1856 „ 832 ,,
„ 1858 „ 959 „
„ 1859 „ 858 ,,
„ 1860 „ 919 „
„ 1867 „ 848 „
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9toíu: 1868 bpío 859 buffí
n 1869 t t 852 1 1

t t 1870 t t 820 t t

t t 1872 t t 777 1 1

t t 1873 t t 720 t t

t t 1874 t t 734 t t

t t 1875 f  f 755 t t

t t 1876 t t 746 t t

t t 1877 t t 737 1 1

t t 1878 t t 793 t t

t t 1879 t t 801 t t

• t 1880 t t 843 t t

t t 2882 t t 835 t t

t t 1883 t t 853 t t

1 1 1884 t t 882 t t

příčina, §e je círfem tu íibitatofti iiejtnáljá, její 
j  řáftít) tá, §e mtc bomů mající tjojpobáři ite jebett 
^bořili, a na portě jetel a jiné píobtttp budjotoámajt, 
5 cáftfi) td, je rotu 1863^0 pro neurobu a btbu 
mitojt bo ©rtemit je přeftěíjomaíi a potom je tam i 
obpbíeíi.

2 . @p rám a c ír im e .
©triem táto patři pob mrcřjnoft béfešjfétjo fettio= 

rotit a baitjfé juperintenbentie. domácí její §díe§i- 
toftí jpramuje mtftnt farář, furátor, prejbpterium a
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tnaíiié fíjromasbění. —  Sírfem má j  12 úbů 5áíeše= 
jící prefbtjterium, m fterémj přebjeba je jí. b. fajatel. 
sJřpitéjffí prefbtjterium $ těchto úbů p l e j í :  fDíattiit 
|mbáf furátor, Sílejanber SCíjurt), Suíiuš ©gíomáf 
©amueí kantor, ®íatěj $rattío, ft. Sátt SBeupercěau, 
Stři Sírifla, ft. íjšameí ©Siíef, 9Jíatej SĎanaba, 0it= 
břej SBitrjan, ©amueí 9Jřatí)eibe^, Sait sJh)emc§of, 
M artin Xrufjií, ajiatúi $aífo . 9ía fagbtjcí) 13 otcit 
čeíebníd) pabite 1 prejbpter.

^refbpteri na maíitént fljromajbění mětffiuau 
tjíafů ita 6 rofů moíení břjmaji. ^ournent m ča§ po= 
třebp fmoíá fí. b. fajateí. íjSrefbpterium říbí a fpra= 
mu je menffí jáíejitofti círfettmí a ita fotici rotu cír= 
fetrmifjo přeí)ííbá počít) furatora, ftertj manipuluje bú= 
djobíp cítíme, a jej ob baífft jobpomébnofti ojmobo= 
p je .  Úcttj j  círfemttíd) bítcfjobfů a mtjbamíu m fott- 
mentě ob jíoma bo jíoma je čtau, jfufjují tím cílem, 
abp to ftarffím a jfrje tédjto i celému obeceuftmu 
círfemnímu mjbpdp jitámé bp ío : jafo je § círfemitím 
jméním jjafáří.

©íríemní fagja jeft mjbp na fáre pob bojor= 
ftmem lajateíe. Ob poflabuice jcbeit lítě je it faráře a 
bruíjtj it litrátora. —  přijm i) a mrjbamft) íurátorbo 
jméíjo bettnífa japijuje a obtnb je gamebe bo íjíamní 
fuifjp, fterá je ra ard)imutn nadají.
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^rejbpteriaíttd sáptfitice fa&béfjo fomuentu íe 
přečte a potom ufjobiioioěřití.

2B itoiuě toptoolené preíbpteriunt to d̂ rámě 
tjMtiě fírje fí. b. tazatele tta potoiniiofít upozorněné 
btpoá, potom jto. přifa^u §ío§í-

S  toaíué í^romajběiii fe obbptoá. Wátorfjp prefb. 
fontoentu ono bnbto obobrt, neb ne. 2Be maíitém 
fíjromajbění fí. b. tazatel na ťrátce přebtteíe to, co 
prejb. ťomoeut na pretraš gafííá. Xit |'e molí tazatel, 
učitel a prejbptertum.

9tofu 1859=f)o círíeto jebnompíluě 5a přífla= 
bent mttoí)i)cíj jiitpct) círítot topílotoila fe, ge cíi'ar{fo= 
frdíoiufíi) patent toíjoge rotu bite 1 =í)o ©eptembra 
lopbant) naifrje nefrotoitátoá íe § její přeítoebčením a 
Zábá círfetoní íamoíprátou, fterau cirfeto etoattjeíicfá 
požímaía přeb 1848. rofein. patent to ífutfu již tta= 
ílebujicíljo rotu bpl topzbtotžeu.

®ofteltiíci bptoají z mlabffíd  ̂ pordbuě fe d)otoa= 
jtcíd) mužů tooíeití. sJía tento ča§ je íoftelttífem Satt 
Franto. ^looiidř a fjrobář je Sontáš ťpníitta.

©Meto má 2 úrabní pečetě, $ebna ind tento

nápiž: „Alberti ev. egyház pecsétje 1852“. sIRezt 
itdpifem je toprpttj jebeit ftrom, při něnt jeben muž 
bo nebe ufazuje. (1 Čtor. 3, 6.) 5£>rut)á pečeť oíejotod
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má tento nápiS: „Az alberti ágost. liitv. evang. 
egyház pecsétje 1873“.

3. Ž B n ítřití ftam cirfro e.
Kíeběíni jíujbt) 95o§t, fteré fe m jajpfn mateřin= 

jfém ropfoitároají ujmu trpí nejmíce proto, je mnojí 
S círferonífů pilně narofjtěroují roeítrljp na tOiejbí)e= 
gpefji po neběíed) brjaité. —  S  na fajbobenníd) ituj- 
bád) bojíd) bp fe role úbu motjío fúčaftniti. Qináče 
beň neběíttí jajroěcen bproá a měřící jbrjují fe ob 
práci a ropftupfň. ^ři jíujbácí) bô jď) fe rojjecfo pěfně 
a jíufjně běje, panuje přifíábnp pořábeí a ticřjoft. S£a= 
forot), fterpbp ttaffrje d)rám s$áně nenarojjtěrooroaí a 
jroátojf SBeěeře nepřijímat je nenadjájí. ©roátoft 
SBeěeře ij$. přtjíuí)nje je jporoebíttífům pre§ rof 10= 
frát. SJřinuíéljo rofu pojímalo SBeěeři 3̂áně 490 
bufjí. 9řemocnpm a f jinrti je [trojícím jro. SBečeře 
j}$. přijíuijoroaná bproá boma, fbpfoíi ji oni jarní 
jábají.

2B pojtě, při fajbobenníd) jínjbád) bojící) brjí 
je ropfíab pajjii. 2B ca§ letní ro rteběííĉ  trojičnpd) ro 
poíebttí brjané bproají tafřečené řated)ijacie. 9řa 
tomto neběínínt ropučoroání pobil beran i bítfp, pannp 
ro pěfttém poctě, míábenci ale ro malém. $jau bobn= 
jel i tafomí mlabí, fteří ro ben neběíití frěmu cafto=

4
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frát natuff ternu jí, aíe ř íupučotuánt bo ftu. cprátnit ani 
jebeitfrát nepticf)ájejí. D fffobě této cfjlabttofti a ípô  
ftejnofti pojbějí preftuěbčí je nejen ten mlabij, aíe í 
nebbaníitup robíc.

®onfirmattbí bptuají tu ča3 poftní tutwčotuáttí a 
tu 3 eíent> Štturtef fonfirmotuaití, po jfauffce prttmí= 
frát ujímají i tu. SBečeře ŝ . —  33ě3ícít)o roftt fonfm 
motuáuo bpío 19 bítef.

@tu. frft bpíuá fajbtj bett, fbpj je trefí po ratt= 
nící) fíujbátf) bojící) tupfottátuán.

Útuob ffefti neběíef nejtuíc tu ftřebu a fobotu fe 
obbatuuje.

@obá§ from abiueittníf)o a poftnifjo čajů fajbo= 
bemtě pa rannícf) )I. bojict) tupfonán bpti míije.

Siábojtiějfjí óbotué círftué i bomotuttí fíujbp 
bojí tupfonátuají, tuečer a ráno tnobíí fe a fpíiuafi. 
Werner tu fajbént bomě fe nacpájí 23iblí,'Sranošciuš, 
^unebráí a jiné fniřjt) obfapu ttábojnéfjo, a ntíti ta= 
foluéto fnifjp temér řajbp ja  ftuatan potuinttoft fí po= 
fíábá. Upabtteli bo nemoci nezapomene přijat bonta 
tuel. SBečeří ÍJJáně, a bat fe pomobíít ja  febe tu bo= 
jím chrámě.

9Jřratoní fiatu círftue tuňbec není jít), ěaftéji fe 
jjetuující fjřídjp jfau: ftfrooS, jíořecettt.

Sleffťaftnpcí) manjelfttuí fe máío napájí a fottup



51

fbt) jeft přípab, jebp jeben, neb brnfjt) fmemoíite ja  ̂
ttecfjaí fpoíntomarpífe froé̂ o.

®ájeřt m ujffím fmgfíu fíotua je nejadjomámá. 
Sebiné jí. b. fajateí ni čag potřebí) napomíná a fárá 
i ni cfjráme můbec, i fanfromné jebnotíittnjd). SBčrej- 
npcf) mpftnpnifů ftífjá roffeobecné japomrf)nntí.

3  cirfemnífů na tento čag ani jeben umejnčn. 
ípůmerčimoft n mnofjrjčf) panuje, proti fteré fagateí i 
m chrámě i primátně bojuje.

©bíínoft a obétomamoft je jefftě napájí it rač-- 
rícíc .̂ í£řeb jmrtí obpčejně rozpomene je ne jeben 
f)ojpcbář na potřebí) ctrfemní, a na fajateíe a uči
tele. $ncf) fftěbrofti a mbččnofti jefftě nempfjpitní. -  - 
$  íonjféf)o rofn poručili jebnotlimí na círfeni 100 jí. 
na bobročinttč ctíe baío je 9 jí. ,,(£iňte bobře mffeĉ = 
něm, nejmíce paf bomácim míří)".

£onfféfjo rofn 1 l=í)o íčomembra 400 ročnípa  ̂
mátfn narojeni ntiíéíjo reformátora nafjeljo ®r. 9Jíar= 
tina Sntfjera círfem naffe fíarunoftně jajmčtiía.

S3u£) bejj, abt) círfem táto profmětaía ja  mnofjá 
ftoíetí.

4. f a r á ř i .
2Bjbor tomu je círfem tato fyneb při počátfn 

připojená bpía f itagpíacfé a potom f pitmaroéffé co 
fiíia, mjbl) tanjiía a o to je jnajiía, bi) roíunnfmém

4*
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tttěía fťoé̂ o ft. b. fajateíe. mnol)é profbě a uftá= 
rodní, ťbgš tomu * feniorat ptirooíií, porooíán jeft ga 
fíb. fagateíe:

1 . S u b ro if S J io l i t o r i f j .  ^arobií fe na 
Sgarroaffi r. 1797. 74jo Máje. Štuboroaí na 
ÍUČegbberénpe a ro ^Sreffpurfu. Úřaboroaí na 33ám 
fatme, na ^ítroaroffi a ro gbejffí ctrínat ob rofu 18504)o. 
23pí úbent přirobo=ffumateííféf)o frajiníféfjo fpolfu a 
taťřečenQ .,táblabiró‘‘ jtolice čandbffé. Ufnut to ÍJšánii 
rofu 1860. 30=ljo Sanuare ro 63=tem roce roéfu 
froéfjo.

2 . 3̂o ímrti Subroífa 9Jloíitorif3 §a řa^ateíe fí. 
b. rábně roprooíen jeft 21 b a m 21 cf) i m, bproaít) fa= 
plán na 23.=&abě, obfub rofu 18604jo na počátfu 
mezíce SOÍdja bopratoen bpí na 2tíbert, fbe| tu neběíi 
^neb gatím nafíebujict uroében bpí bo ítřabu ffr§e 
(Samuele ^orroátl), fagateíe fl. b. na ^.^omíóffi. 
S)ruf)t) tento řábnt) fagatet fí. b. narobií fe r. 183®. 
bne l--^o Sept. na 25.=Šabě, fbeg t elementární fffoíp 
topcíjobií. 3̂ob jefen r. 18484)0 bán bpí bo fffoít) 
gpmnaftaíné na Sgarroafft, fbe ffeft nî ffící) třib ob= 
baroií. ĉitíTn m ÍJšrefforoě brně rorcfiní tříbp, potom 
tříroční běl) tf)eoíogícfí) m ^Sreffpůrfu boťonaí. 2Be 
SBibni na em. tíjeoíogičfé fafuítě a m afabemíi f>aí= 
íenffé po jebnom rofu fftuboroaí, obfitb, fbpg íe rofu
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1855=^o itatordíií, to měftct Dftobri potooíán bgíza 
fentoralnííjo fapíána fu bofu to ttotoě toptooíettého 
fettiora ©amueíe |>ortráí|a, úřabujícííjo to ctrftoi 
elo. augff. topzn. na £.=$omíóffi. 9íofu 1856=í)o bQÍ 
to SJřifffotoci ffrje fuperint. abminiftratora $ozefa 
&'omáromp orbittotoán. 9ía S£.=®otníóffi co fen. fa= 
pídit fetrtuátraí aj bo roín 1857=f)o to fterémžtu rofu 
to měfíci sJíoto. přijat potooíání obau fajaíeíů fí. b. 
tta 23.=(tabě za fpoíečného fapíána, fbe§ při bofu 
©ttfídtoa ©zeberénpi a Subtoifa £>aan až bo čafu 
hoře nbaitéí)o fíujbu řapldtta fonaí. 2B ctrftoi SUbert  ̂
ffé § raboftí a obbattofít ne be§ požehnání $áttě úřab 
fajateíe fí. b. jaftátoaí až bo fottce 9iotoembra ro!u 
187 l=ho, fbpgto fe na ©zartoaš přeftěf)oíoaí, íbe§ 
potooíáttí řábnéíjo fajateíe fí. b. na míflo z úřabu 
obfiaupitoffíf)o ©tepána $anc§otoic§ přijal, a íant 
úřabufe až pofantab. gbe jefftě jen to poznamenáno 
ftůfž, že r - 18654)0, fbt)ž ft. $átt ®utíif úřab !aja= 
tetftp glogií, ciríeto ^Sittoarošffá ja  ftoéfio bubauctho 
tazatele fí. b. potooíaía jej ze faufební ctrftoi aíbert= 
ffé. £áto aíe ftoéí)o oblíbeného fazateíe propuftiti tte= 
chtějíc, pomhffiía jemu roční píáci značně, po ěag 
jeho mezi nimi úřabotoání. 3  Sííbertu co befan to 
fffoíffém ofřefu ttagpíacfém ten úřab ob rofu 1865. 
bo 1 87 l=h° fobě ftoěřettt) nepřetržené fonaí. Cbrofu
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1878=Ějo jeft íueře saifattjiíptn jetttorem béEeéfťetjo 
bratcftiua.

3. Slotu 1872 6)o bite 20=f)o $attudra toptooíett 
jeft §a fí. b. fajateíe S Jta r t in  © s in t o t f jf  p, pi= 
jateí této spráiut). Slarobií fe tta ©jarmaffi rotu 
1846=^o bne 9=í)o Síugufta. ©íententární fffolt) ob- 
batoií lo tamejffí ctrfioi a iu ©jeittepi. ©pmnafiiunt 
téj na ©janoaffi. 9tofu 1866=í)o flotil sfaufffu bo= 
fpěíofti. s$o jfottčeuí gpmnafiaínéíjo běí)u io 3̂reff= 
půríu fjtubotoa! tíjeoíogicfé umění. $í fbpj slojil r. 
1869=f)o Suniufi preb bůft. fuperiittenbentem p. 
fíubtoifem ©ebtilp canbibaticum, obceftotual bo cÍ50= 
jemifa a rotu 1870=í)o to Qténě pofíuĉ aC 3)r. &'atía 
épaafe, Dtuderta, tuno $tfdjera, a ©tiáeíta. Slotu 
1871=í)o [ta! fe fapíánetn to fíotoenffé ctrftoi ntesb 
berénpjfé u botu ft. $aría Qefjettfjfp, obfnb rotit 
1872=íjo poiooíátt jeft sa řábttéíjo ft. b. Eajateíe na 
Sííbert, fbej nřabnje aj po bneš..

5. © f o í a  a u č íte !é .
^ouětoábj obptoateíé této ojabtj přefroěbčení 

bpíi o tom , je fffoía jeft jato fentenifftě círtroe, to 
fterém fe femetto itdbojnofti, tosběíanofti, oftoětp, 
mramnofti safftépuje bo roíí frbct; pottětodbj mébéti 
Sbe bpbííct eioattjelici, je bes fjfolp to ntratono=ttdbo=
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geuffém giluotě, jettg jeft grunt a §áfíab libfřé^o 
fftěfti, itapreboioaf iteiti tnogno: íjneb o tom počati 
přempfflotoati, abt) bítřt) ntěíi učitele a fffoíu.

2líe jen rotu 185Uf)o poftatoiíi fffoíu, bo tofjo 
čajů to mobíitebnici učit bitfp $att |)encgeí, fterp bpí 
prtottínt učiteíem to círftoi této. 3  teíjbejlffí ffřotg je 
upiti grauarium a prefbpteriaíttá fíttě.

ipottétoábg to círftoi ag po bne§ jett jebna fffoía 
je ttačbágí, je otta tníffaná, t. j. nejjau obbéíení §áci 
tnugfféíjo poplatní ob geuffetjo, co bp toeíice potřebné 
bpío. ©fota jeft rogběíettá tta 6 třib, a gadjotodtoá 
fe to ní učební plán befešjfpm fenioratem topbattp. 
iptebntéti jjau : čtení, řeč mateřinjfá auí)orffá, počít), 
nágorné topučotoání, gpěto, ttábogenfítoo, bějepiě uí)or= 
ffa, béjepiž eírfetotti, přirobopi§, fiíogppt, getnépté, 
píjnto, úftaiootoěba.

Učitel front fffoíffpdj potoímtoftí i při fíugbáct) 
bogffpdj to djrátttě a při po ř̂ebícfj potointtofí fántora 
topfottátoá. fffoíe fagbobemtě 5a 5 fjobítt učí. 2Bp= 
učotoáttí bítef gačíitati bp fe méío to ©ept. aíe, co 
fntutná toče jeft, pro polní prače robičotoé jen 10 Df= 
tobri toobí bítfp bo fffoíp. Gšpamen fe to Sunittfi ob= 
batonje pob přebfebnícttoim fen. befátta.

®agbé bité potoinné jeft bo fffoíp pobiti ob 64)0 
rofu bo 12=f)0, a můgente pratoiti, ge fagbé bité při=
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mebené biitud bo ffíoít). 9?ebbattíimt) robič, jeftli na
pomínání jí. b. fajateíe nic neprofpěje, bíe jáfona 
1868=í)t> 38. čí. 4. §. treftan bptoá.

Báči mefffají ffíoín na jar pro polní práce, m 
jimě pro neboftate! oběrnu. 0  djubobné bítft) měla 
bt) fe poftarati i círfeto, co bofamáb —  bobuje! —  
pro mfíeíijafé jiné ftarofti a mpbamfp činiti nemořjía. 
—  Učení fffoíffé jefí begpíatné.

Obbpcí) mají bítfp fajbau ftčebu a foboťit po 
poíební a přeb tupročitpmi fíatonofími jebeu beit. 
@poíu bo rofa 55 bní.

Opětující fffoía, íterá bt) tueíice potřebná bpía 
jefftě není utoebená bo jiroota, čeí)o§ mina je nejmíce 
robičům připijomati můje.

Síofu 1876=f)o 23r. ^riberif sBobmanic5fp rop= 
jíattec ita ffíoín bpí oferomaí 87 §í. 50 fr 5 fteré 
íutnmt) fffoífíé bubomiffo fe baío popramiti.

šfo ía  jefí pob bojorfiment miftuéí)o fí b. fâ â  
teíe a pob fffoíffpm poměřeníctmem, fteré § prejbt)= 
terů sáíejí.

sJiebitbe ob tučci, jeftíije tu pobám fejnaintníjo, 
fotí! bítef ájobiío 5 čafu na ča3 bo em. ffíoít). Be m 
príDittcf) íeteď) foíif cf̂ obiío, to fe pro ueboftatef pí= 
jebnícf) o tom gprám itbati nentůge. SBime aíe, ge 

3toíu 1859/60 cfyobiío bo ffíoít): 118 bítef.
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SRotu 1862/3 ipobilo bo fífoíl) : 130 bítef
„ 1863/4 • r , f 119 t r

„ 1867/8 t >  > ť 1 1 1 r r

,, 1868/9 r > •' r r 1 2 0 r  r

„ 1869/70 t > r • ' r 1 2 1 r r

„ 1872/3 t ' ' t  r t 128 r r

„ 1874/5 t  • t ’ r  • 1 1 0 n
„ 1875/6 r r r r  t  / 124 r r

„ 1876/7 r t t r  r r 115 r r

„ 1877/8 t r t r  1 1 113 r r

„ 1879/80 1 1 r r  r r 116 r r

„ 1880/81 n r  r  /1 1 2 0 r r

„ 1881/2 r t r r  r r 115 r r

„ 1882/3 r t r r  r r 1 2 2 r r

„ 1883/4 r t t  r t  r 129- r r

3a 16 íét pobilo 1903 bítef, ita 1 rof pabne
jebno § brulfpm 118 bítef. Zřejmé je obtub i to, je 
počet fffolárů fe průměrně ro^mno îí, neb pofub 
r. 1860=1)0 na 919 buffí pabío 118 bítef, potub r. 
1888/4 na 853 buffí pabne 129 fffoíárů.

9?ofu 1884=1)0 fbi)j m círfioi 187 famiíii jeft, 
průměrně na 1 famiíii pabne l 67io« fffoíár. 9čt)ttí 
d)obí bo fffoíi 1 6 -67ioo °/0.

Ob prttmifjo ^alojent círftoe této nafíebujtcí uči 
teíe uřabomaíi jb e :
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1. 0b  rotu 1844— 1854=í)o $att ^tencjeí, 
Itert) pro itepořdbiti) gituot mpsbtuišeu bpí 5 úřabu. 
£ a í téj i

2. r. 1854=1)0 $íři ®otudcž.
3. 0b  rolu 1854— 1855=1)0 ©uftáto 35rd§if, 

flert) a j po btteg utahuje tu ctrlmi eiu. jloíoettilé tu 
megoberéutje.

4. 0b  rolu 1855— 1858=1)0 ($nftdto ®otodcš 
§ úřabu mpjbmijeu.

5. 0b  rolu 1858— 1875=1)0 $ojef SDianotufjít), 
jbe umřel.

6. 0b  rolu 1876—-1878=1)0 ^ojef fíoíídr, 5 
úřabu poběfoiuaí.

7. 9toíu 1878=1)0 $att SRoínár.
8. 0b  rolu 1878— 1882=1)0 ©téfatt 3Sracsof, 

fteh) § přebd)íibcetn putjm uřabuje tta ©jartuapi.
9. 0b  rolu 1882=1)0 ag po bne§ $uíiu§ @gío= 

mál. Warobií je na ©gartuaffi r. 1863. bite 8=t)o 
2íug. ©íemenldrttí fffoíu a gpmnafium na ©gartuapi 
obbamií. —  333 18=tem roce melu poéljo jlogií gfau= 
ffíu učiteíjíau. ÍBpl pontociujm učitelem tta ©garmajfi 
a to X.=®omlópi. sJřa Sííbert při.ffeí rotu 1882. bite 
16=l)o 0 ft. a tu aj po bne§ učittíuje.



a Kujicrtm .
1. sJ ío ín íc t to o . $onétoábg djotár albertffp 

§áfe§í 5 pauí)é rotuinp a půba neb gemě jeft boft 
ťtrobná, černá íjltita, a jen tu i tu fobnatá, fifeffiftá: 
obpmateíé je tiíětfjím bííemrolníctmtm gaměftfuároají. 
ŽB ofabě této natékají je 94 gem mající íjofpobáří. 
21 to fiče po V2 numera t. j. 10 jugerít mají 14 ti, 
po 1 numere 35=ti, 1 V, tt. 9=tí, 2 n. 18-ti, 2 l/s n. 1, 
3 it. 13=tí, 3V2 n. 1, 4 n. 2, 5 it. 1.

gpitfob gadjágettí fe gemí jeft i upni ten ftaro= 
bátonp, totíg trojí)onotop, t. j. ge fe feje bo tége geme 
jebno ga brufjpm: gtto, to bruí)ént roce ječtneň, aneb 
jiná jarina, m třetím fitfurica. 2í pottětoábg fe po 
lufurici ttejíépe gmpfía pffeitice mtjbaříti, fe to poma= 
guje ga úíjor. 2ftnogí gent neřabi ní) oři, tím raběji 
aíe fjitojí a ufiíujt fe, bp gem jejicř) bobře obrobená 
bpía. 3 eme ft fnabitějí a lépe obrábati moíjíi, fbpbp 
djotár fommaffotoaitp bpí. ®ite§ 20 jugerů tta 6 mt= 
ftecf) fe nadjágt.

IV.
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^ontěrt) přirozené, jm enom itě: pomětrí, pattm 
jíc í luětrt), befjtě melice nejifté a mrtfamé jfan, tafje  
tpto to přírobě jpojorom ané řrajnoftí melift) mpíprn 
mímají i na fmjpobářjimí. jjšofub jebtto léto přiitefe 
íjojpobáromi úgitef jít), potub jig to bubenicím létě 
práce íjofpobáře bařemna jeft.

21 ta ! i jafomoft a foíifoft úrobp obilné btjmá 
rogbiínd pobíe rogbtínofti rofů. O třební úroba pffe= 
nice ja  jugerem 4 — 6, ječmene a om jaó — 8, řepice, 
proja 4  — 7, fufurica 5 — 8 m. centů btjmá.

3  fráíomftmí jro ftlíu  je tu u robí: pffeitice, po= 
íomičaté jito , jačmeň, fufurica, omeš, projo, repica.

SJlnopofráte obpmatelé i íjojnoft fouopt mímají, 
j  ftertjdj potom naffe jíomáčfp tenffí a řjrubffí plátno 
bělají a probámájí. Sen náš lib nejeje.

®odjomá je tu i řepa, jem áfp anebojto frunt= 
píe, a jiné jeíené méci.

3  pom eji bpíítt, íteré je na frm  je ji, jen běte= 
lina, ntrfem a tu i tu bifeň § omjetn fíangt mífto 
jetta přirozeného. 2B cřjotáre tomto jetto jett obec tta 
obecně paftmě borábe. 2řa gelem) frm  i r o j je jeje 
jm íá jjtě  ob rofu 1 8 6 3 -p o , jafo té j i fuforica na taf- 
řečent) m ijjíing.

X řftin a  a fá fam  tafčečenpcf) fim ágájjodj nerofte. 
© p iíno jtí jttabno bp je bálo ale ujfutečnif, abp m té
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bimé mobě ro ftía  m íjofpobárfttoe ta t  meíice potřebná 
třftin a  a fá ta .

2 . ® o b p t f á ř f t m í .  S r č e n í  bobptta náfíeb= 
tem  pooráttí bpmaíhcí) fpoíečmjch paftem mnohém  těj= 
ffím  a trom nějffím  fe fia lo . O becná paftm a jen  1 5 0  
jugerům  obnáffť, proto tfofpobáři n affi přinaucení 
jfau  nejm íce m f ta ji  b r je t i  frm em  fmftj bobptef, a 
Sřtbfa ibt) dfom ají míče ío ití a roíjaté^o fta tfu , negíi 
práme potřebu jí !u  práci.

g effíed jtěn í toní melice n ap o m áh a jí faufební to - 
n írne nxe§oí)egt)ešffé. ^Séfné tone bod)om ám ají gbe 
SUiatěj SB arg a , ft. 8 a n  2Benperc§an, SOtatěj f r o n t o ,  
ft. Š t e f a n  ^ rn fó c§ i.

í)3oněmáb§ m ůfoí ofabp paftmp m áto fe nac^ágt, 
bodjom ám ání omec není mo^né. 3B obci jen  to lit  omec 
fe b r j í ,  fo tit  p otřebi m afárů m  f ja b it í .

© m ině nejm íc jen  pro bontáci potřebu d)oroají.
9tachá§i fe nte^i nim i i pěfné píem ě ®ii=,3e= 

nomffé.
3  bom ácího brobnéfio hpbubodjom ám ajím noho 

fpifí, faěic , fíepíc obpěejntjch, holubu i něco ntoreř.
Sřěfterí obpmateté fe o b íra jí i m ěeíářftm ím , aíe  

ono nem pfroěiío na ftupeň m tjšffí, aě o fotí toto je ft 
m eím i přit)obité pro m ceíářftroí. SB pn iřa jíc í m ěeíář 
u ná§ je ft 9 Jta tě j F r a n to .



62

IjBonětoábš to naffetn c£)otdře ani réft), ani po= 
toíů nemáme, rpbt) je tu jett m áío n a p á je jí  to boíi= 
nací) bitoau tooban naoínénpcf). fRofu 1 8 7 2 4 )0  6pít) 
tam mnofjé poťfp.

3  bitoint) tu fpatrujeme sajíce, ííŠft),bitoéřncft), 
bitoé í)uip, fačtp=jíepfp (sz á rcsa ), brofji (túzok), 
barotoi.

3  fráíoíoftmí gtoírat bíe popiju bpío :
jftoftt font, fráto, telat, froíň
1 8 6 0 4 1 1 1 9 8 62 5 0 0
1 8 7 0 4 0 6 1 2 9 1 3 6 5 6 9

3. 3 a í ) r a b n ť c t m o .  ©  u p a ío ftí je připo= 
menutí m ojí, jje i !r . řomora měía oí)íeb tta to, bg 
Sbe ftromp pěftotoaité bt)lt), nebo itaříbiía, abp fajbt) 
fyojpobář přeb boment jtutjm ftromp jabií. 2líe ffte= 
párfttoím jen Subtoif ÍIM itorifs fa rář a Qosef ^ia^ 
noiofjfp učíteí obgnáiniíi tib. Síědjto játjrabL) btjít) 
opratobotoé fftépníce, a tam je bodjotoámaít) tojáctné 
brní)t) otoocnpá) ftrontů.

9řpnt m obecné fjtépnici, na jebtiom fat. jugeri 
^ ra n tif je ! ® ábár fftěpí a bodjomátoá roglíčné fortg 
ftrontů. 9 Jta jí ftce safjrabti muo^i 5 obgmateíů, aíe je 
u.fiteěntjmi §roftíinámi topjabiti topjmauc něftergdj 30̂  
ttebbámají, obyčejně bitrittů jaroftěné bptoajt. ifíbgbi) 
gbejffí obptoateíé na fajení a fftěpení ftromů omocuijdj
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toětffi píínoft topnaíojiíi, ponětoábj fe na této půbě 
jabífá, Ijrufjfp, fíitufg, toiffně, jafyobp a jiné oioocí 
bobře robí, ntttoí)o peněj a jita bt) fřjofpobářili; co 
tafto topbati mufeji ja  jem botoejené otooce.

2® ofabě toinice fe nenadjájejí, jen to něfteré ja= 
fjrabě fpatrotoati je můje fmeit toinnp, a taf i í>ro= 
jno. 2Bírp=pobobná toče jeft, jepřifommafaciií)ofpo= 
báři nechají fobě néfolif jugerů na toinice, coj i po= 
třebné jeft.

3eíetté toěci a bpttě jen jřibfa fe jtopfít) bařiti, 
teftoíc aíe bofti rofte, toffa! nejmíce jen na poíi.

ijSonětoábj jbe íjora fe nenadají, breioo f roj= 
íičntjm í)ofoobařfft)m toěcem a na oíjeň potřebné ja 
bra^é peníje to péčfanffqc  ̂ íjorácf) fupují.

4. ^ n p e c tto i. iRá§ lib na fnpecttoí itebarS 
mpfíí. Sebittě j  toíjo, co ntu 23ňíj jírje práci pojeíjttaí 
na poli něco obprobá. otočitá úroba jitná můje fe 
brati na 3600 m. centů, j  fteréjto fummp nnttáíjnanc 
2403 nt centů na fetí a na potraiuní potřebp, jfc  
ftiitod pro fupecft) obcfjob 1198 m. centů, ro ceně afi 
10782 jí. $arinp (jařntett, ínfurica) roěitá úroba 
4400 m. centů činí, j  níj fíabauc 2000 nt. centů na 
fetj a na potratop, jůftároá pro fitpecfp obdjob rořitě 
2200 nt. centů, to ccitě afi 8800 jí.
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