
rada. 

DěkiUJje Iza l;ask.,alVé pOlzvámí ,ze dne 8. II. 19<22 k Ú1č;alsti na 
III. ,S'jelzde piI"á:vniků \Z'e SlOtv,elllJs~a, ·clhálPiTh s,e' rtéto rpiřHelžito'siti, 
a:by;clh s'lOlVleln!S'kJo:u p:rávnkkou veřejn'olst UiPQlz,olrni'l \IlJa jedem. 
o;boil.~ veř,e:jné srpiráJvy, ikrbei'ý sv;ojí pOlplUI,á;:rlllJo'slti lZaJsJ.ooluje, ahy 
ubohý s~a.y, v j,aké'm j.s1m'e je1j po mlalď:aa."'slklé slp'rláJvě zldědHi, byl 
C'O ffiJOlž'n á ne j dřív ep,ř.i'V'ede'n ,a;glpr01ň 'ma, 'taik<orvý :s,t up 'e'ň dotkiOTIlallo_ 
sti, na j.akém ,s'e n'allé'zá v 'Q:sta:tlll,ícih ičá;sltelcih Če,s,okslolvelnské 1"'e
pUJbli'ky. ,J elSt rt·o: 

,Pozem,ko,vý krtlatS,tr a p'o'zem,krová kniba. 

N eUlšl'a ,mě 'polz'ornosrti řelč, klterou pronesl v rOiz,ptOič''bové d ,e_ 
Iba:tě N árodlnÍlh!01 :Sh:roIffi1alždění d1nel 24. Ustoipiadiu 191211 pos'lane,c 
pam Dr. Plarv:el Bl'aJhto, v :nÍlž s,e IDlilffiO .jiné dOltkl i tI'1o'ZlháraJnosti, 
ktSTá vlá;dne v katlRsrtru a p'0'Z1e1lnlk:ové :kniz'e, klolltče :S'vojí ře'~ 
do:vy: »Kdo dá 8lo've.l1i~lk'U no:vý ka,t'3.'str, kld.o· :ZIl~elfo'r·m,u:j'e slÍře 
dovělké m,aJj'eltkoty.é ,p ,QlměirY, I~do s'komlws's'UJje .p;o\Zelmky, J)'řdlpoutá 

k ,g 'o'bě ISlo,velllJsko ia zislká si ne!sIll1rte'liného j:ména la ulpevní zá_ 
klady lna,ší republiky.» 

J ~oU:c ;qi vťdomo· této důlelžitolsti, pralcor\i1aJlo g.ene'rální Hllia[l'Č

ní ředit,ellsltví i na tOln11~1O PIOU ji!ž od poičátiku iI'lo(klu 19119, si.ce v 
ti1cl1osti, shí:rají.c pOlZna:tlky a ·or:ga:n'is'uijk lZe,m'ěměřilč:sklolU slulŽhu 
po celém ,s,llo,vem:skru, 3;le, tÍ1n' dI-e'Vědolffiějí, ItaJk1že dn8!s celý j1e_ 
deu oelho,l' řídí tuto a.ge:nldu :za úlčalsti cel1ého' s,ta vYlš1klQ'le'ných 
technkký,ch a hOlspodářský,cih !Úředníků. 

·Čill1'l1'O's:t t.a pOlstoru:pila již talk da!l,e1ko, ž,e dnes již d:rž:ÍJrrl'e :ne
jen 'pe'vně v rucle vlšeclhna zdědě\ná ,k'attal~rtrá'1ní zaříze;ní, zna1jL 
ce j,als1ně 'mís:ta, kde !tlřeba přilolž'iti páJky k nápravě, ale že jSin,e 
si zj,ednali i účelný styk s ři,ditelstvín1 pr,o zakládání poz'en'l_ 
kOlVé ,kiIl.,ihy a mŮŽelU8- ruku v r.uce ,p'om'ýlšl,elti na reo~'alIlilsa,ci 
ve'Šlkerého kat.a·s~rá,l;ního z,a,říz.8'n í a, p,oilnoc:ii po'z,emklOlVé kln,ize. 
ke svěžejšÍlnu teln,p,u v ·:naklálda.cí·ch ,pll'ladch. 

Než ani pí'i I"e'o:Y1g all1i s'a ,čních. 'pI18.JciCih Ilielbylo ;POls1tupofVáuo 
osam·oceně a ka,ždá re1f'o,r:n1'a, pokud mo'hl,a, thýti' yYIk'olnána v 

.. ; Pred'nelsené na nI. sj a'zue slovenslkýic!h p.rá;V'nJikJ(){V dňa 25. a 
26. brezna 1922 v Bra,tislave , v sekcii pre obč. právo, meno~ gene
r;-ilnebo fin. rialdi;teYlst,va pre Slolvensko. 
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o:boru :z.de'jlší púslOhno'sH, nese' j-iJž pelč'elť Ulni1fiika1cle. Tělni:t,o ná
běhy ib~10 zÍ1skáno ItoUk praktJkký,ch zkU!šienolstí, .že 'm ,ohl bý:ti 
ji'ž 1oňrskéiho, roku podám 'miJniis,teTlsrtVlu nuanCÍ náviflh na z'ahá.. 
jení u lrui.fikiwcnÍ:c:C'h 'Pil'irucí v ,olboTU plolZlemk,oivéhIOI IDalta,stru. 

IMini'Ster.sltv,o fiin:amcí, vyšed~š!:i SlClll1V'áilenÍrmi ItloihiortlO návrhu 
rudiej,ší1mru ;genell"á~nímu fin:atn,čnÍlm:u řed'itelstvís 'OlblZlVláišlnnÍ dů
věnou IVistříc, u:m,o'žlni!1()1, 'že, IbYll1a v záJpětí se,sťalY'Ema ,odihOlrlllá ko_ 
I;nJi!~,e, 'v :niž se chopili nels!nadnéiho Ú!kOIl:11J s'P'o:le:čtnlě IOdhorníc:i 
!fIi'rualll!ciní a lto jak slprálvmí :tlak i It(elchlnilč~tí ,aJ o:dibo,rníci s,o:uidlní, 
d e'l e@o,Vlaní inlI:iJni:slt erlslťV1eni s'p['la v edl'lllos ti. 

Přes to, že Ipří/pl"lav:né 'práice pokI'lolČ'ily ;již taJk, žlel l:z:e po
m Ýlš!leiti ,in:ru předl:Olž,ení .Qlsniovy UJnJifik'o'VlaíIlé\ho, Izálk:olllla 'jeišltě v le_ 
t oŠ/nim 2)aJsetdJámí N ár,Oid!n~hJO Shmolffi'alž,dění, InelVlálh,á,m Ipř,e1ce sdě

li'tli n :3/šle :záisady v rtiélto . ilátce sle 'šiÍil:'!ší prá;vrnk[{lolUJ lVeřejlruolslŤ.í v 
p8'vlné naději, ~že přlispěj'e i s.vý·m dílelm :kJu ::nd'okolnla!lení /3,; šťasL 
n élmJu do/kJoná!ní 'z:alptolč:até'ho' dna\ . 

. DříIVe IV,š'ak, ne,ž vylolŽí1mJ IV'l /as:tmí záJs,aldy této UJ:nj:iJfirkace, lPiO/

klá;dáJm z a po:tře'bnépř€dvésttiJ 

i ~ ~ 'Sl'ovnání systé,mu, mad':arského a r1alk·ou.ského1 • 

. N,a; :šltě,S'tí lPaidra:jí pOlčáJHky po:zlelmJk/olVélho :kart::aISII'lU v hý'v. m io'_ 
nar:Clhli!i dalek,o, pře;d dJolbu stMní rod'uJky 'v r. /1867, pro/če1ž pr'V'ní 
k,a;tastrální m 'apy, jeiž jsou i podkladlem da~ 'šfho výv,o/je Plo/z,em_ 
kOlvéhoklalt'a!Si1JIíu, srd'ě:lá:vány by,ly ll1a spoille/člnélmzák'llalďě j /edlnoL ' 
né, vO}€lllls:kJý'm 'zelmě,pisiný:m. ú:sIt'aIVle 1m zalO!ž'einé 'Ťir:i!glo !m.e:tri/cké 
srtěa i dlertlai1:n:í měření vyk/onámo dle tě,ch:ž,e :Uns:trUJkicí. 

!S 'portě:šenílffi :Thutno kO/llIs:taitojV1a:tli, IŽ'8! ItiyTt,o \púvodJní /a, do. f. 

1860 saha,jíd nl/alpy zh1ot'o'Vleny bYlly6els!ký'mi ,Z8Illliělmlěř;i1ci, j;eljich 
veClh!nilc!ká d io,lwlnaJlo:st je :t!aJk;OiVá, že i dines Ipo, 60 1eltech ivu-ří 
jedinou .8IpoleLh1iVlou hasí prro vyb:u!d:ováJnli m:odelItn~IClh ·o:pelf!áJtu. 
Po stTá!ncre jalzyk'olvé pak z/RchOlvlalia se v nkh j'ména, 'kJtell"á by 
j:i1nak bY'l'a pJ"olpaidlIa v :z,alpOlmenu:tí, 'O !bIZIVlláště při t lUlhé /miaid'·a
ris,a/č:ní čilJ1JTholsti S1tlall"év.lády. 

T'O'topůvodmi měření neoibsáhlo Vlš;a,k prr:o slahýfinamlČní 
sta:vtIElhde,jiší raik,o'uIS,k lé ř~š'e ,zNlálšrtlé po r. 1181616 c,el:ého' Slo'Ven
skla, ta1k!ž,e' C'8'ité ' ŽiUipy: trenlč,alli::ikiá, tlurlČlaill:s:k:á,znalcné čá~srti ŽIUPY 
novolhrads'k é', IZVlo.l e,nls1ké, ,ona v:ské, :liptIO'VISké, ISlp iš·s:k é, albalujltlor _ 
ilan~!ké, :z,ermlpilí:nsk:é ai ulžho:ro1dJslké zŮisltiaily nelZlmlěřěny. 

Po ,státní Tloducl8: r. 186,7 ,c:ho:pil,a, s'a maďarská 'VláJdia. sic'e 
d allš:úho pokI'ía,c.ovální :naipioiČ,aiéhlu dH,a, a'le je, přirozernlO, že v 
prVlní ř.aldě· díb'ala IQ :t:o, alby s,e př,els'nehio :ZIa :měření do/st,alo bo,
hrutým rovdmá!m s'.Medlnfch iUlhe'r a ,tak m1ěl/o »iHoI"iní Uhersko» 
če'IDaJtli lalž nalptoS'l,ed. ' s.k:UJte\č;ne !p,aik v/šedl.lllia. sh,o:r:a ' vl)l1čte,tná U:Z8_ 

m.í !nem,a.jí m1aIP ialni! dodnes a h~aJni~'e, jsou ' tu ďix:OiVáJny ~),old nr
.by do, vlrlby!», jialk ,polsilan'ec. d:Y1. Blaiho' slpmáJvně podotklI. 

To Ije,SIÍ. neljbol,aJvěj/ší ImÍ/sto sloveiIllskélho' k ,atlaISinTlu, ale pro 
ú'těc:h!u niulŤmio konstat:orVlaltli, že tri'a!Thg:Ulla ,ční l{jaill:clelláiř mJim.iste'r_ 
s tJvla f:iJn:aIThCÍ v Pra:ze podj1al,a. :s/e, již 'ÚikJoílu sljed:nolt:iti ohia systé-



------------ --- Ho:ralim,,/ ;'".a",~" r Riskem 

}{ra.m·cc bern,'Jz oh~J':' 

HT/Ulice miTiekjch okrejú 

,8ia~!o · měřIckých 01t7eS'; ' 

--$/avlra:Ia]JFáliiíCl! a ;eoxť'mTloknjimch

. ma;z na ;J;ovenf.k---u-:-

.. 
O --

M?Jé měřenI 

Heamb1.da..C2 

Evidence 

Zakládall[ 
po~. knih 

{
V, 7 . , ',' k h " ' ?éÍ.dnrc mapy .ka.1apra m nel, o>1lrr~ '~I7TR 

a s/an! l'0;um7!Due' knihy, 

{Or'iin~ln~ ma?y ;"~'ol]7rilT/ t 
- Zl sla.re J>o:r.emkoue kni7,y , 

Jffove." n:;p.:; ka.Ia.91.,.;I,n! 

la 110vi knihy p(J:1.en,J(oyi. 

[M..,,/ 7n~'py ladc:zslrJ/ne' , él· 

l;Ta r~' knihy ;oo:;"m!rQl,Ié. 



68 

my v jedIlJoJ1ID:ou tri,alIlJgul,a!ční síť, jleljÍlž púvoldmí ! jedno;tlnos.t by_ 
1a ;pOllnršeri.'a právě tím, že- ma!d'amslká 'Y/ládia ~avledla d1oIIDolna'}elj
ší kantogTafi.Clký systém, kde'žrto, IVII.áda; valklO'Hlsikál lZúsrf;·ala při 

,mJeilho.ďáclh :Zla!Vedlelných ji'ž 'p1o/čáJtike1m' XiX. stlOlelt[. 
V tom ,sffi'ěru ;budo.u lnad'·arsfká IZJa:říl1)ení mítli iji:š.těbl'a:llQ_ 

dáillniý vlliiv :na pOlsltlup UJnif'ikace ·a ~pŮS,Olbí, lže lrIelp:ulb!Mk,a hude 
mlOc'i sáhnoluti ,beL?; Vláhání k systémůnl j'e lště mloldeTneljlš!i)m '. 

Pro~altlím jelst však rychlejší po'stup těchto ryJzlel tedHl.Íc
kýCih 'p~ací 'zdrž'ován 'ne'~má'zelmli, ktell'é se rvylskY1tly !p'ři vYljeid_ 
nálv;áJní r8lpa:r'alč:nl kiolmise o vydámí lIláJm! pa\třj)cíhlO dUu trian
glill:81c:ního le'1alhoráitu, j,elž dOlsud 'leží v .Brudapelšti. 

'Dolkud nelbude tat'o vě,c :ZIIDOIn,c,orv'ána, ne'lzle na v.yměř,elIlí 
pvedem zmíněný'oh ičásltí iSlovens'k,a, la, Ito. je 'PIřiblld,žně 'celá .jehlO 
čvrtťin.a, alni pO'ffiy,šleli:i. . 

K :vyří'zení teclhniclké stránJtY 11lIenÍ- Itedy jinéhol lZalpotře:bí 
In8lž !č, a"s,u .a hll,alV!llě IP e:nělz , netb de nU(ÚllJO míli::i sltM'e la stále na 
zřelteli, že, ja:k'kloE-v je Ipře'~In,é ,vy,měř·ení .pozelIlllkovéiho' .majet ku 
neljen pI'IO' slrum,ort,nlé dflžitel'e,pŮidy, ah~, i pJ'lo: ee'lou! řlrud:u odlvěrt'ví ' 
v,e:řeljlIlé ,slprávy vě,cí nadnllÍ!Vu důl1e,žítou, j,elst Jelho IbeJzlVladné pro:..,; 
vedlelní v d ne,š'nkih pOlnlě!re,clh podmínelllio veJ.ilkými finalličníuli 
obětmi. 

Poněkiuld ji,P..á peI'ls'pektí'Vla sle' na.s'ky,tá. po 

Hmed na ,po'čáltku PIQIUlka~z:UjjJ. Ina, ,Z9.:jíma,vé faktum, ki~'3ré 

~nále'ž:i tě rvylsvi:tIIlie te:prve IZ odtal1šÍih'00: 
,A,č teldy pO' telchniekJé .srtmá!nc,e pře'dlN lTIJalď·rur-slk,á 'br'Í.a'll1gu'la.ce 

triaJng:u'll8!c.I r.8Jkousl.knu, je\Slt u ,zaří'zení kirutaSltlráJllmClh IQpeirártů a 
jich UJpio'třelbe'ní pr:o. Úoče~y :stran a úř,adů lpr,alv.ý opalk, tlřeha, že 
zásady, dl,e klte\l"ý'clh Ibyl IOIperát Zlhorborv.€II1 ,a; vedeilli d'á:le ry lervL 
idenci, j,s,ou M/měř identilclk;é. 

!Kidelžt:o 'SYJslt1ém ~lak'o-llJský se vY'zlIl,á,lčulj:80 sousrtředěno,srtí v!šech 
o:perátů aa:gelnd ,kia:tastráolnich ,v jednom 'Úř,aJdě, trpí ma,d'!anské 
,z·aří:.v6mí kaltaslurá;llHí ;sv:ou rOlZtřísli:ell1osrtí .a n;elpřelhleidJIlJolsltí, j ,ako 
paškvil sIolvla »/6v1d'8!lliC1e». To Je pr.Vlní s:tělž'e'jní r'OIZ;dH, kte,l''Ý mel 
za ná,8l1e,dek i dlI'IulhY. 

!Kid:e,žt-o by}:OI v Ha;koIUJs,ktu pf'e'sill ě .p:OIstar.álnlO 'd to ,a!b y vše,ch
m..y 'změny N ' pOL?;lemkové drž'bě i8J ipoze,mkovém, V\}.a,sltlnJ:C!tNi ib'Y'ly 
:1ej.en· s'prálv:n:e, ale i dOichlVliIně, k la1Ia:s:t!T'álním úř,aldúlnl OlZnlalmlQ
vány .a jimi Lhned zlpr.aic'olvány, hYJ}ru tarbo, pOIVlinlIlolst. V l m !a,
ď,rur,skélffi :kata-stru jeln lViei1m;i :poQJvlliclhmí,taJ:kJž'80 IklalŽdé tém'ěř 'Od_ 
větví :y:e,řeljné Slprálvy ~r8JC'ov'alo Isi ~z[oJjělny jelIl; 'pOltud, piok,ud t.o 
jich ry:}.astní :portř,elha vy\žadov.aJlJa. ,a, ;také, . 'CIQIŽ je lIl:ejhor,ší, svým 
IZ'VláŠitnÍim ·a více,mélně sa,m·os't:aJjným, ZJpŮls,ohelm be'z loh'l,e!du na . 
V'šechny o:statnÍ. 

N ejdlt'e'llllě:ji 'V'yiSrt'OiUipí ·,t8\nto- nediolsltatefk v pOIm'ěTiu ikJart:asJtru 
ke knihláim pOlzeu1Jk,olvý.Ul. Nedo,st 'atelk malďlaJI'ls:ký,chl p:ře1dp,isů 

dovedl to .Ťilž rtaJk ,diaJh~iko , že jedJelll a :ty'ž olbjekt má jiné OIZlIlJaIČ,eIIlÍ 
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TV ok a:talS'tru , j:rné 'v 'km,i lze .pOlze,mkové, jiné v ik!ruzre' hO'I'ní Helb ž,e
lez,nilčlHÍ. Úrardy Ilelslní operuljí ' IS jliným OIZlllralčenÍm ne-ž úřady ze_ 
mě,děl'Ské, srt'ave;blní a pOtd. Není vtšrak dlolSlti 11Ia rúzl11lorsti o'zna
č,elní, ke vlše:mu tOIITl!U .přJitdruž'uJje ' '8,e je1šrťě J1e'UJVleiřiteIná! Ine,shlotd:a 
v ploc'hádl ,a dolkolIlIee i rV olznalčení IvlaJSltlniJcrtví, takže v1zniká 
c:hao:s, o' :kteréul nellz,e 'proné-s'ti j:il11ého soudiu, nelŽ IŽlel tel11 d.aibrý 
rzákTa!d, klbe'rý IMaď,ar.s,IDoZld:ědJHo 'Zlel slplo!l'elČiné , ří,še hYlI IV 'j,elho' I'IU_ 
kou tlak dolkolna.le 'polkružel11, že: 8' nim ne,tze, i ta:m, }{idei jest, Ula
'prOts,t'o pracov,alti, j,a:k lbiUlďe :kalždému p!r~v'I1ilkJU, krtErý ~pllaklťicky 
v Ipnz8lmk'o'výlch Ivěceclh prruc,Utje, i do ,syto'sti IZnrumo. 

Tohoto ne uJdl:r1žiJtel!néiho' staVlu ,hyl'a ,sli vědJOlmlal .j:ilž i ,s.anla 
nl,a.ďlarská spr~v:8J ,a h'leděl,am:u od-porno'c,i, ,0Ibzv;láJště v !pios1,ed_ 
11~m de,sHHelťí - ,0tv,š(3ln1J 'za,sle 8'vým !zlpúsoibem. 

:MiS'to toUž ruby Ip:r.iil O'Ž Ha, 'seiky.ru :k,u ko'ř'eJnu ~la, ,al opraivHa 
nedtolsrt,aJtky evidenč,níClh př,e!dlpi!sů, 'jlalk piři 'kialtla,sltru :tak i tpři 

knilze po'z,e'm,kJDlvé a i ev ,0IstaJt\nkh veřeij!ných kn:iJháJcih, m:atřídHa 
pOoUlzle nOlvé 'zaJměření ,obce s takOtvým nellTIiolž,ným stav,e:m, dtalia 
'Znovu VY:Šl8ltřirti ,dr'ž'€lbnos:tiní ,i vl,alSltni,cké 'plOtmě'ry ta, vyklo!nalt!i 
inové třídění lpiDIZemků. T'eill'to, 1l1'01VÝ ,aJ č:i,sltý ,orp,erát svě,řiLa v,šak 
,opět ,s,výln nedoIDOinalým eIVlÍrdenčnÍm oI'lgáJnŮlm a IZta 115-----20 let se 
l1isrt'Orle ,o'pakof\Tlala, Italkže ,se stlal 'ze'lTI'ěměřiič lna ISllovensku pro 
stálé ohtěžlo'V'ámí o'bYlVialte'ls\tfva" které při tOlnl v~š8!mne'mlětlo a'ni 
pl·ile,ž.itOls:t,i p.olznati .prla,vlé pOlže,hnáll'í j'eho činilo'sti, neljll'eolbl!Ílbe
něj.šílm Ol~,gátlltelm veř,ejjné slpráJvy. 

N el!ze Inelzpolzor,oVlalti, že :bykt m,alď,ar.s'ká vláda i přes toto 
D.e-pl"íj.€llnné PO!z:ntá'IlJÍ veide:na jiSIt,ý llTIli dů1y.oidy, nelb jiiž letlmrý 'po
hTeld na: parral}ellrnosrt v 'záJkol11li:té lÚ:ptra vě IDaJta,sltr.u v M,atd'la'I'Isku a 
v Hakoru,slku Ipozralznje, lž,e 'zákOlnitá uS'trunove:ní mla:ď!a~s!kJá vy_ 
,chá:z,ela v tOlffiJtélž plo,řadí, Ij1alk 'o, rak'o.uJská, :ptoUJze v lša:k o' něk'OUk 
let pDlzdě ji'. Nělko,Uk připadů 'vělco:nř,eljmí. , 

Ta:k ,zákon o- klruihá!cth IpozelmkolVých vydám byl v Rakous,ku 
To ".1187'1, v !M,alďars!k.u r. 11'818'6, :118189 a 118911, lZ,áIIDOI11. 10 evildellltci k ,a_ 
ta!Sitlru v HakoUtsku r. !1-81815, lZáilmlfi 10' vce,ňqvámí a ,třídě:ní rpoze,nL 
ků rv [R,akolUs]{tu '11869, Y Ma,d'a,rstku 11817!5. Tak se ItQl ffi'á i IS x,etch
ni,ciký,mi insltrU!klce'mi: Měřitč,stké instrukce r ,a:k,orrus:klé dta;lmjí 8e 
"Z [ et 11869, 18811, 19013, 111907, m1a,ď,ars,ké pak IZ le'í, 01.'904, 190,9 
.a 19110 . 

.AJ11IiJž by bYll0 pntř€jhí zadláze'vi d,o detailů, ' j.itŽ tlento le'tný 
tpřtelhletdrJ utvlfldí nás v dOlm'ění,že l11!ař~zením m laid' rurst~ý:rll' 'bytI,a 
ana:llolgiclká 'z,aJří'z,elní rruk,oUtská vlz,o,rem ta °iJhý'vá t:e:dy řelširti olt.áz_ 
1tu, j!ak 'zpředu j:i!ž Inaldhol2ieinO, pflOiČ tyltol 'poměrmě uoko'11a!lé 
'Vzo:ry <byly tak! I11ledoklo'11ale ,Ulpo,třletbeny. 

Odlpinved:' na itlUlto ot~z:ku ,jelslt .pTO :uln1ilť.iklatCÍ elminelllrtmě O dů
leži'tá, po:něvi(l)dž !nánl ulk:iž'e, kt;eré ,z dúvlodůffiJaJjí Is,vůj koře,ú 
v old,Lilš'ný,clh !pO'měřelClh lZetlTIlě a: tk\te,ré snad Im,ě-ly SitotUiži:ti jen 
IZvláJšvnÍlm cílŮtm lTIa,ď,arsiké ,s,práivy. Čílm vÍtCe ,tolt~ž !bude unifL 
:&a'čmí Ipráce nuc,elnaO poři!hližeti k Iprwému dm.lihJu, ttím slnadněji 
,zlba ví 'se př'i dTuihéinl druhu IZlbyltHčné př:Ílt'ělže. 
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Pn t'OiIDtO ' ro'zilí!š,eni 'ibiuJdle p:ak !Úlla1ha: ipOJ1llěrně snadná, tnetb" 
. joak j,ilž ví,cekrát hY'l!o. zdŮiI~a~ně'na" jest účell ia 'lzálklrud ohou sm'ěrů" 
ra'k!aluskélhn :a ,mlad';aTlskéihn 'llieljeln , v hlaJVlIlfclh ~s,e,ch ' ,aJl,el i ve 
větlŠltne' plO!dT:OIblIlJaISltí indelIlticlk.ý. 

Podíle .ď>a.sHJV1rudlnklh, na, SlooVielJllsku inélJsbíf!aJný\ch IikluJš,eilliastí 
by/ly dúvlady ~alZdílu ,a:si tyltJo.: 

1. }I:o'spold1Míslk,ý slťav Udu. Kralffi ' m.ělkla;li~ai vlellk!alsrtJatJků je,g,t 
' 11aspo'dl3..ř'2Iní pÍ\.úl11ěrlIlJéoho sl,a1v1ellllslkJého g!alzldy 'm'eně inte'ns:ifvní. 
Sla~e[tklsý Toalln~k 'olcLstMO'V1am.ý v ,šruJd'e 'z ~eř,eljnolsti, lViiiděl i při 
'ZélJc:háJ~cle, d.o neljhl~žlší!h'a' mu m'ě,sltJeička, že be'z V1šem/o!hla,ulcÍ ma
d"anštiny j,elst zft~alclen .a. ,-Ďa , při1plo,U1tJallo j,eha i jeiho portomky tíllll. 
pevnělji ke hI'lauldě. lP:a,tom.stvo" které hy se v nO!I"málnkn pom:ě_ 

l'1ech 'Iby.lo obráJtliLal na škJoly, nelb ře,me's1,a, IZŮJslta]JOI dJOll111a a slta
tnk O'kolvlslký, třelha, iI"ol~sláhlý, dělle,ndll11 rOlZltřílšitm se, blěhem ně
kallJkJa mála g,enenací na! mln:alŽistw helzvý1znarrn:nýJch ihlO's1pod'ái
skýlch 'jlednatelk, o ně,ž .slel palk nilkldio n lelstaral. 

N eluJsťáJV1élJjíd děl1elIlÍ p'M'cell s,tě!žuje o;v:šem IVle' 'vo8II:ké :míře 
'8,práJvn{~IU evidenci ,a č:iJní ,jii i~alm taih,a i náJkl,aldlnaiU la p'I"atlal 
n1IaJďars'ká: ,slplI'álV1éi; lani n ,e:sltá1a Ol Ijeijí ,s,prárvrné :vedenÍ, tzlVláš.tě· 
když se j'eldnalla '.o :nellnla'VIiltosti, joe;ž lIle'm lají va,]né Iceny a kldyž: 
swn1Ja 'V1láJda nelměl'a, v úmIy,slu tento- stlRv !ZlInrěnit;i., 

2. K :tamu ,přiisrt'OuplÍ.!l nedO'si,atek iTIlt!eoligenrtnfura /ÚJř,eidnÍ:ctv,a'r 
Kdeižlto v rak'aUlsi}{lé Plolro>v:iJně .s.věřen'a lb~l;a e,viicLen,cel k iatla'StI'íU od_o 
bOI'lný'ffi Isilám 'a v:y'SIO:kJa/šlka~,sk'Ý.m teclhni,c!kýml rv!zld,ěláJním, 'Srpo
lkoljH se llllard'ar:ský 'klalt~sltr s l.lllaJtIUI'lalIl:ty, ktelI'é sil lVy;ch'OIVMTiaI 
'ČiSltě e'lllpirlk:kýiln IZlpús'oibelID prO' siVé t:e1chnické p'I'áIC,el. PTlélJVí od.:.. 
[JOilmíc.i' s'elďě:li .jenl IV lBuida'Pe,štL 

ITelll'to s!třeid;olškoo:lsiký pelI'Is,a1nál byl kJl"ialIl1'ě t,alha· vy,ulždt j,en 
čis,tě IplI'Ia pll'áJc.e \ťedlnJc:ké:, IP'Lse:mný latperá;t la jeho Nleldení pone-' 
c,hána pak bylla otrg,á1núm fúIp!lně lIlelted1.iniJckýtm'. 

,~l IHllélJviIliÍ1m palk důlv'O~d,eIll1: !bYlI,a: slpTálviní l11Ie!thloidla, llllaJď ,a,Y'
.:-iká. jeljíJž tě1ž:ilš'toě s'P la1č,ÍVíal0 ve slprrlruv:ě pOlHI'IDClk 1é S'H žulpan!etm na: 
jedruallTI a notářeml lna Idrufhié,ffi ikJalnci. TéltJa Ipaliti1clk'é srpTáiV1ě pod-, 
říiz81na ,byilra, viš'e,clhna olst.art;lllí odvěi1ví, Hnánlční neIVY'6Í'mlaje a, taa\:. 
je jen přtro~elnou kianls,e~k;velIliCÍ, kldy/Ž nrartáf, t,eiIlt'a' milklfla[{)alsn1als' 
m:a d';ams1klé' poliitd,clk!é m 'aruld'I'Ia'St1i, sprlaJv:olVaJ i pia:zelmlkorvý roart;;alst r , 

.jlenlž s-e! st-aJI i nHl'1al~lrutčlný,m' ,élJťtriibUlte'l11 jehO' ,mad, nelb k!I'lQ1Il1 
své du!še neměl mlaď,aTské ,a: teldy ta:ké i.s:lovens'ký sedták nL 
te!Í1io, jinéhO ne~ lt'etn kiafU!sek Izneih;OI(:lJnocené půdy, kld!e' Ijej mohl 
jed:im.ě j'e'ště li'clhlo1p/i:ti. 

4. iK,allle'čne i 'Vniiřní c'ena sa.lllortnélhoa [k'at'a:sltrállnÍho atp,erátu 
,by hy'l'a ty1e'lm'i ip'I'lalbll 'emlalti!clkJá ylZiplOlm'en.e.meloolli ·si na. jeho :vzllliJk, 
jak ilYlI s,vTlchuľ při t!e!chlnirclké'm iO,c.enělnÍ vyUčen. 

iKdylžrtě tedy lThalď:a,('Islkiá s'p'I'láJVia ne/mIMa, žlá1drnerho v'álžnéiho ú-' 
ID Ylslu :~divdihnoultil ,celiau 'kull,truJI'lní u!I'lO'v1erň SloVlenslk'a, V' niž loe'žl8'l 
kof,en i t,oho zl:a, j/elst vk,e nelž s,am1alzřeljlmié, ž'e nelměl!a, 'anli ch'u
ti E'pra!vOlvlaJti ta/sadu bŮld'ovy, v nÍJž kalždý t 'TláJl11' byl j iilž na1hnllý., 

. 

I 
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5. Ho'ZtrříršltěnÍlm : 'ruge!ndy 1p,01ZHm;ko)véiho' :kJa:talstru 1nelZ1 111-
:s,pekttoráty ka:tlaJsltrálnÍlho vyrrně'řoválllí, notář'e" a: finaiIlJční ředL 
telstv( stalo Sre řÍJz.elní )v ka tasltr,álnÍICh vě'oelcrh Itrak tělž'kJo/páidným', 
že o!brč'an:sikýim: sttflarn;,á'ffi 'hyilo nra!prflo'slt.O neu]olžno srv'é Věrc.i kiráftee; 
!přírIDO' ai }/aICiJllJo si -vyříd.iti. 

,:K!ďyk'o!I.ilv rs:wana :pot,řehorv,ala huď krata/slt:I'Illi nem'or opolzelfi,kové 
knthy, ,a tOr je ,v 'zemi ;prřelV:á;ž:ně z,e:rruěId:M:siké rua, delnní'ffi ipořád.!ku, 
neIIDohl,a, .se obejíti belZ p'rávního zá,stupcre: ia: lťalk 'Vrěc selhe ne'Pa
t'I"Ilě!j,ší ,zlpúsobd,l,a ,sitraně rtaik 'znra lČinýrclh rvýlro!h,ž,e c:hruldlším ne": 
nyllo 'lnlolž:no, lani pOlrnýlš1eltli na z'8-iViedení jJak~hialk~lirl r~řáJdki'Ui. 

Po této .předlbe'žné ,ah:aily:se hude palk 'po:fi/ěnně sn,adno r()! ... 

hlQdlnorwti ,se pro umčitý zlpů.soib . 

. lluifiJk:ace, 

,kJtei'á zákJolnelITh se dne 27. ,leidna 11'922, 'č. 413 rS,bl. 'z. a n . byl,a na 
t romto proH v;~a:Sltlně již !Zrall.ájrerna ItÍ:m, rž,e, zmíněný 'zákbn, otdd.ě1e_ 
llím stáltm'í fin:arnlční srpráJvy old ISlplflWvy -ofbelcní ,a mU'Ilirc'ilpállnlÍ' ISlho.:. 
ra vyUč·enou sl:OrŽlitost. zlj,erdnodušuje, vyř,alzrenlm ele;fi:emtu slp'rá_ 
vy 'prol'iti,cké. 

To jeslt vrš:aik iplorulhé 'Z/jednord:UJšelní s:ptrávníhro, laparáJtlu, v něm/ž 
sltaré neid/Qlstatiky IZŮrslt'a;llIou i na: lďále,. ;Vl!a:slŤmíl unilfiik,aicrer musí 
Vlš:ak .se rdrolbr,ati ,ruž ke ,kloiřernů1ll věd. 

rPrOlne'c'hra;v\š/e sltlflanou rSrtráJnJkJu či:sltě :ťe,clrunic1koru, IkIte!ré se .ji1ž 
uj.arl;a tl'!i,8Jlligmillalčrní ,klaillicellriř ln:irn;i;SiŤ!el~srtw1 fina:llicí, o:bDarťm,e' zře·
te'l 'zase jen 'ke slt.rálnce slpráNnL 

!StáJtlní pře,vr,aitl vvráJti'l nejdůkladně!j;i 'již s~m 'V'záljelll'1nrý po_ 
měr 'stMu kolbYí"V'atels't'Vlu, rolbz:vl'álště ,s'lovelnsk!é:mlU. 

Strunní spráVia 'musí po!čítaltis prolvlzneI8e'llÍ'm ÚTrO!Vlllě 'Vlzdě
lání lidu, na nělmlž 'slrovrens~á ilIllt'erHgencle 'za 'PIOlmrolci státnlÍ sprá
vy pralcuje. SItá1mí S'právla m 'á ;t·é!ž na: rSlolV'ensku k dtsrposilCi ,pmr
'lliclh 100 'VY's,oknšikol,slký 'V'Ziděl:alnýich 'Zelměm/ěř;~čů, j'e.jlilm úJče!lem 
není rh1oSpOldářlSrklé činno:sti :zmeuJžílVa.iti kJe' svým 'PI01;~ťirclkýu:n reL 
lúma: nelm,á t,arké Izájmlu, ,ruby ItěžlIDopáJdnro'stí ISiVý;c:h rzařílZení Hd 
vrhlla do náJI1uJčlí vlšrerl1ilkýlch vy,koNlstt'rQ iV1art,elů, Oič'e'k1tWaJjf.e od, nich 

rlla 1t'0 'm;iiIn:orř,áJdiné sllulžlby. 

1.3'011' t,e/dy vlšelchny dÚV'O'dy, k rte,ré' dřírvě.jŠ1í s'právu ve'dly k 
rordholčení ·od rpří'mlé !oels/ty, 'V .d.neš:nÍ:Clh Iplolillěrelclh iújptně rne,pil:atné 
a ne:s1toljí n11c. v ces,tě., alby lll'ohl bý'ti zálkron ,o elvild:enCli k ,rutwstru 
daně rpiOlzellIlik!olvé iz,e dne 213. V. 1/818,3, Č. 813 ř. ,z'. i na Sl/Q.vens,ko 
-zárslwdn ě IZaIV1eldrern. 

Ježto· Ivšalk joolO u~lt/ano'velllí ;zJa:srmhujf i do 'jilnýioo old;vě·tví 
sltáJt\nlÍ ,srprávy, ze,j'méina, -do ·obor.u soudníhro ·ve sltyku s · klniholU 
'pOlzelllvklovIOlU, jerst sa:n1Io,zřejnlJO, lže jelhro z,a:vledení IblUJdre Iffi!OIžno 
jen te'nlkrá:te, Ipřirz:púsobí-U se i taJt:o, oidvětví no:vý.m U!stalno_ 
v·ením. 
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Pož,ada;v(ky v tOIlTI/tO sllltěru by.ly · {Ybzvláště if;,ytlO: 

1. 'POIvin:rÍIOis1t hI.áJšelnÍ Illiaísrtalý,chz,měn ne'VlZltlaihuje se jen n@ 
'v,llaistnÍ:k:a' llIelb driŽlit,ele ne,m10lvljtl0lsrti a; na kinilhoiVllÍ sould, nýrb& 
(p'oVii:nlnoist lna, 'V1Zlt'ruhu!je ;se i na vlšie1c:hmy drUhy lÚiř,ad:ů, ať struL 
nich I([siia velbnÍ, ž'eilelmličn.Í k'omais:aičn,Í , ' 'me'ltor-aičnÍ, ;zem'ědě[lské a 
lelS!ll.Í), 'či Is,a,mloslp:r:áMnýlclh (oibc,el, lo~elslní ia, žUlpIIllÍ f\7Ý!bory, du
chlolVnÍ s'p~á;vy .a pod.). EvliJdeničnrÍ úřaJd vYizfb~ojen, 'je m locÍ s\tL 
h.ati zalneldlbáJv:ánÍ oih1ialš'OiVíalcíh.0, ipi1"á'V1a přim'ě,řenou., z,áJko:n:en1! 
st.aln<;l'VlenolU iplolkUltIOU. 

'2. V'šelclhna t Ímltlo !zpŮlsohem mě,řiičistkým (Úř'eIdIllÍkerrll' slhro-· 
rnáJž'dě'llá olhrlálš,enÍ :ZlmJěrn n.allelžlittě ZlPlJ."laJc'o'VlalllJá a se, srt,alv,elm klnil1Y 
p,o,z,emlko'vé v sOIUlhlals uiv'eidenlá, po,vin'en jest ! krnihmvlnil sOIu ld 
pod.ll~o\bi:ti :sV'ému lš,eiiřernÍ i v t om. :pří:pa.d er, k ld'ylž ser jedin:á IQ 'z:rně_ 

n:U', lder.olU měřiilč,siký iúlř,elcLnÍk Izjistil ,belZ :přihlálšlky z IplolUlh é své 
úfreld!n:Í potvlll1lliolsrt;i i. 

13. I{Jn,i rhovinÍ !s:oluld, j,e,st p o,v'in8m" kdekoliv t 'oho s\hl iedá pří~ 

činu, PO'ZiVialti '8 t~aillY, :llaJl éhaJti Inai 'z,avedenÍ kniil10vlniiho pořádku" 
ev:elnJť. .dO!fliU/clo'V'ati jt81 k' itoim u pOiřáid'kolvýln1li tri8lsty, z,áikJOn,em :srt.a_ 
n o,velnýoo. 

ífyrto :tt i iplOlžadiaw'ky nUltno rS1pLniti dřfv;e , nežIji blUlde m,O'žno 
n a za!ved:elnÍ lZ,áJkro!Il!a I~ei IdJne 23. V. 1:8183 Č. ř. z. 8\3, Inal ISloiV'8!llISlkIU 
pOlmJý;šLelt i a jest to též rúl,olhorU zdéj:šÍ ' u!llifi;kralčnÍ klOlmli ls,e, 10 nÍ'ž
byla: řelč jlilž nru ,polčát:kiu, ,ahy ty1to :přeldipork1ladyzljedllllala.. 

By'lo by -palk úlk1o}elunad j.irné če'st'ným, k !dyfuy i ImI. g,jrelz.d. 
'práJvnilků !z,e SloveiIlJslk ,a sViQ!jí ,vahou k ulr,o'vnáJnÍ ,ce,slt'y, jež je Ij'e,
di:ně ,schůdná, phslp,ěl. 

Které výhrody :by :urni\fri:koiV:aný IzruklO!ll oervidend kata,stru 
sehou ne,srl, ;vylslViirtá jli,ž z Ipredešlého ,a Sltalčí je pOUJz,e krráJt;ce 
zl"1e!k'aipiirt:u!lo!V,alt,i: 

'1. P.ozemkoV'á .agern.da Ibudesou:sltředěna: pou'Z'e li dVlou: úřa_ 
dů. U pO'Zen1!IDOV,é :kJ'n~hy IZvllálště ,c,o' ser :týlč,e, hřeilul8!n na iIl'8Imowi-· 
t lOISlt e,ch vá;zlnloUlcfclh a oU !VY'měIíorva;cí ch úřad li \( erVwdl81nlc i k la:tH:8'tru 
draně pQlzellukotv:é) zvrlá!šltě 100 'se tý!če dla:ní :na ne:mlOrvH,olstedl 
v álZinoucíiC'l1. 

,Polll,ěvla\diž pa:k bruJd,e n1181zi ,o\bě:mla oiperrláty -llIalpruls.tý s'oruh?!,a.s 
n ejen v:zá:jen1Iný, ,all,e i , se stalV,enl ve sklut'eično'sti, hu de kalždé 
str~alně kdy1klO'liv ulm1olžnělno velmi j 'ednord'Ulš,e> p,řhu.o a tiUrdílž J.:a,_ 
ci:no o vlšech ičinite.J.í.ch jejího m ,ajjeitku Ste, iý1kJa(jí'círclh se los-ohně 
pře'slV'ědici1td.. 

Uiniif'ikaoe IZIPÚlslolhí tu :tedy ÚSiplOi'y nre!j18ln s,t'ra:náill1, al'e i stá
.tu a,.u Sit:rialIl: ZIVýlší se i lZ:áijell11' O> s,t,áiní inls,titu/c,e' .s tím' so,ulč ,alsně, 

COIŽ ne:llz,e ,a!llli do!st ri VYSiQl.k;O oC8:nirti, iZ!dlV:ihne sle, .poc'it stá;tnlí pří
slUlš;niolsti ke' kýlŽelnémru Is>turpni' .selbevěd,orm'Í. 

" ,2., . SO'11ihl,a,s8llu dat o po'z,e1mklo'V'énl malj etku ve v,š'elch oho
rrech státní s.prravy Ipředeljdre- s'e i iz:n1Ialtkůil11 a it:Oil11fli, že t urté!ž vy_. 
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:měř,olva,cí Ip!ráJci !k!oná .po :so!bě nělffioll~k oifgálnů rŮlZ:nÝIClh 's'práv
nÍ'ch oldvět!ViÍ, čl:úmlž je opět státu ulšertřlem.o mlIlOhio, vý'l loh. 

3. Vylhírámí pozlelmkov'édJa:ně :dě/je 18e hialdJce a II PIDO' str,aíITU 
'!beIZJpe!čně, nelb Slhlle:dá_H něj:wkoru ne,slpr~vnolslt, odsltiraní ji lehce 
-osohní interVleinc'Í 111 j-eldjjnéJho 1(lvyměřovlwCÍ'.hJo) ú:řtadtu, kdle' obdl'1ží 
odlboiJ'oné vyStvětlení IZ 'tecihnic1ky spcrárvnýdl' iffil~p, do n1cQlž mu 
je volno nahlédlno'urti. 

4. 'Při jednortlné !k:at,aISitlrální . Slpmálvě 'V.clellé relpu)b~~ce jelslt u-
1l1JOlŽiněno pře'sné sJ'lolVlnáJní ,slpráVlruD-sti oce:nění výnosU! a · r:oIZltřL 
.dě:I1í po/Z,elTIiků a, jem. tílm zlpúsdbelm: lize dojít:i ke· slprálvnlélmlU vy
rov:náJní ,zatíželní !piOIZ,e1lnlkoVlolU danímelzi Si1o!venskelm] a ostat-
ními 'č~slti relpUlbllilky. -

5. Státu neluJn:LknotU. tLsí,ee a :ti8ic,e na nej:růIZině/jtší Ipřevlodníoh 
a dě·dlilc:ký·ch .piolp!l,arter.cIh. 'JaJk v hodě 5. přede,šlé:ho, oldlsltav1ce ibyl,o 
do'IOlŽeII10, nylo i to neljlmle!IlJší řÍ!zení v lkartalstrMniClh .a kmlÍlhOV!Ilícth 
věcecihspoj-eillO rpTO stranu s vei1ikÝ'ID1i výlioiha.:mi. 

:Z ItJoholto nedlolsrt,altiku Vlzn:iJld přímo odpocr k dOity1Činý/m 'za
ří'~elním a sltrany ,se iponenoolU! vY'lCITho'v'ally v ,tolffi, lže se v niC'h 
otUJp]l smY'sl pro pořádek la, jist,orbu Jjjcih In,elmoivitélho Imajleltlku a 
kde Imolhlly, tam ,se ii pO!V1inuémlUi hláJšení vyhn.uly a ,8táltu tak 
11'lliJkal vyd,atný 'zidnolj přílj'IDŮ, jímž by tIT~oihl dohře [lm~ýlti v:a;ln$r 
díl výidta1jů s tě,m:i,t,o insrt:it!1.:we'ffi'i k' hl:ahu oIbIČ!aifiist:V!a St,"pod'ern,ý,ch. 

ZlkJu1šen.ý plJ."Ia'ktilk Iliwl,elzl .by jlelště cell-olu ř,adu dališ!Ílc!h výhod, 
a,le .jilž tento kráJtJký ,aj iStrUČillý VÝlpolčet nelj:markartněj:ší:clh rvěeí 
-s't'alčí, ;alby nálelžitě Ipotdělpirel snahu po z:aJmylšl,elllé iUifiiifilkad. 

O'v/ŠeiJ:n' twto přvZini:váJ 'pers'P'elk'tí'Va nelmŮ:že náJs nctp,]JllJirti t'a,k 
-dwlelce olptimTIi,S.melm, :afbYClh!a:m ,olč,elkáN1ali, žel 'přije,U,m mrt:vé lL 
tery záJkona /bude ;iJLned Vlše v,e V'z.orném potřáJdkiu. 

IM'o,dmmí e'V:idre,ncli přÍtrlo!zeně l ize! ZlalViélsrti jen' t ,am, kldJe: jsou 
i ,n1.ode>:[lll'Í, ne1br nl.lold.erni,g,olvláJní Stclhlorpm.-é klat,rusrtlrálilllí olpeirtáty a to 
D'e 1P1ohříclhJU jeln 'V 'žiU!pě m!I'atisl,ajVlské a v části IŽil.l)PY :aJbaiu)j1t'a:rňan
:ské, ,polkrutCt totii,ž b)T1ly na :Slo,vleIIlJs,kiu, z:allolženy 1ll'00vé kniihy p,o_ 
ze1mlkJo1V:é, t. j. ,alsf na j'edtné pětině úlz~e'm1. 

~ jiné cásrt,i, ,alsi na, Č'tIVa."1t iú!z·em'Í Slotve:nsl.ka ne!llze, j,alk slvr
'CihUJ. po'pS'áJno, na jak,oulkollielvidelnlci pOlmýiš~erti dotud, dlo[{]1]d! ona 
úzellnlÍ nehuJdou újpln:ě na n.a.vo· iZlměřen1ai, jlelžrt,o' S8' na!ml neldolšlo s 
pr:ogma,ffilelITt z 1ert ,še1delsráltý,clh. 

IZbýlvá tedy j'elšltě jen iúz,e'll1íÍ vice neiž poi!ovlina SI,oIV1enskla, ~,e k ,te_ 
Tého lffi'álTIle, šedelsált 11el1 Istaré' ,a neiďJotlč8lllé mlrupy a na -ně.mž jiilž 
:po ,dlvIa rOlky !bm:řuóe Ice:sikosliolven:slké t8ic:hJIl.iÍclky odlbOlTIlé rti-iíed
iI1i:ClŤlVO s nema:l:ou oJJětlaIVlos.ti , 'bojUJjk' IS ne,poTloiZiulmě:ním olb)TlV,3.L. 
"teltsrŤlVaJ .a nevřÍlzniv.ostí UlbY't:o,vámí a IstraVlOlv:ání IV titclhoSlti, ni
k.ýln1J SlklOlDOI n1elpOIZIOJ:'lOIVláJno, Id Ho , !Zl ně:hIOlž m lá V'yTŮlstůl ilY.uJdo\1]CÍ 
-s:po1elhliivý la :S!plI'aVlný ,kiatlalsrtlI', ,ktterý ,blude ihoideln, lalby si dJoiJJ,yl 
'srdicí S~nv.áJků aJ ik itQlmru.\tlo dílu tedy p~tjílmlám s ' lOclhotoUJ PrQ~molc_ 
mou ruku, ktemotU 'mně 'J.ednOrta PráJvlnílků ma: ISlJorv:elllskru maJbí,zL 

1:). 




