
ZEI1ĚI1ĚŘIČSKÝ UĚsrníK
Ic. k. vrchní insp. Ing. Alois Skrbek t I

Dne 14. února 1. r. zemřel
na Smí/chavě jeden z prvních
pruk oPIlIí1ků státního pOI!ygO-
11Iálného vyměřování v Ce-
chádl, C. k. vrchní inlspek~o\f
evi:cLelJ1cekactaJstru druně p'Ozem-
k'ové, Ing. A'loi's Skrbek.

Přielcičasně, v činlné ještě
sl1.l!~bě v 59. roce věku svého
vyrvar1Ja ho smr t po delší chlo>-.
tobě, jla'k jeho ro.dině, kterálž
mu by[a Mahem Í'elCliným, taik
i jeho známým i po'dřízeným.
PřeJďčasně vy/rván ,iJ jeho sna-
živé působnosti.

Nawzen drne 2Cl. května r.
1858 v Nymburce, kde vyc]]o-
di'l 'obecnou škol'!!, iJla:čež ~b-
solívoval r. 1874 s vyzmamená-
flúm vyšší reMnlOu sko'~u v Par-
dubicích. Po od!byt}~ch studií oh
střerdo§kolských odebrta~ se
palk na stllidie na c. k. českou
vys. školu technickou v Pra-
ze. lide v létech 1874-1880
[]avŠ'těv'OIV,al odbor stav,ebníhio.
i11lž'ernýrství a s velmi dohrým
prospělchem ~!oži'l palk obě
státní zkoušky.

Po u'končený'ch studiíth za-
městnán by'! 4 rajky ve stavební a inželllÝT,ské klalnrceláři WendOlvě v Par-
dlUbidch. SamG's:tactnépJ1ovádě:n~ pr:ojeMů ml1'OIhýdh si\lU'ic, různý'ch s.ta:veib
a lk:anra'1isaJcÍbylo zde jieho prad, pN. čemž zejména uvésti }est velký
proriekt c. k. ÍÍ'zdec'ký!ch kasá'ren v P1alrdubidch, na němž pfaioOlVaJIa který
po ,smrti svého ZlaJměsilnavate!e sJamolstaJtJně k llIelj>[.epšíspolkoje:nols,t.i nejen
města Pardubk, a];e i záJstur'ce eráJru ·c. k žemÍÍ!ního ředHe,llSi,ví v J'oserově
ddkOlnč'H.

Po té mměstnám jsa nej,prvé v t!echnických kance'láHc'h Šte!c(wě
Ia JaJU'ečkově v Aanduhidch, vstoupi,! do slu~eb civíinrhn gemuetra Bar-
bO'l1ky, kde'ž setrvalI, pr101váděje různé práice geometrúvs:ké, až do 1. září
1891, kdy jmenován byL c. k. minisoer:stvem ÍÍinancí evide:nčním dévem
a přjlděleln s~užbou c. k. ge()metrolv'i Š!jXlIlroolvlv KoJín.ě.

Zde však nesetrval dilO'uiho. Po ukolnČ'en[ zimn~ch praioí přiď'ěle:n
v dubnu 1892 ,Co k. m.irlllůstelfs,tv,emHill'aJncí [[Ia ďoipmučení 'C. k. zem's!kého
finančního řeidilte<1ství v Praze k novému měření měsťilll Bef>ólU'nia,která:žto
Imke by1]!a porv/ním od státu PflOlvádiěnÝmměřenLmpoLygolnállnÝ'm'v Cechách.
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Zde 't!~íIJříÍ9 seďSKrokovi ~pLl;1JtIl1W všestranně ~SivO}ey~ll'i1i.ďsv~je
S1ch>o~Sti 'a sv'ooFiOOÚmbi'oou pílmst Od' 'Č,alSfiýchhoidtiJn.ranních, ·tlť:l{flka
be'zoétj:l.oič!iin'k:údl() po2JchrlánOOibuď práQe měř'i'c.ké, I11e1bstUldilUlnt·dbsrud
[1e~~ :!'il~r~/:J;;P~4mlygíofiám~'m'enlÍ,:, hyl!y jeho údě4em Bez. Ilrák;.
ti1cIťY.~Q<fViali1léno'ódbo!mí~';siami 'S~~letireml (\'lO!Zd~Iším:W'. raJCliori)
Z~,~);· .ďjeritMJIlY1~ pr'ldfě~' ~'[IIaSiébe !odkftzáJnJi,ta:zll'i'zde eeS.tu
tJlOvěvYtněMViaJCímertllJrdiě., Na ~dě ndvě ZiaIDožwé,trilgonlomettlické sHě,
~I jelím!1'ž YY'PoČ'těnípo'VOlálrih. yf Skrbek v .z'Ímn~chměSíc.,íah.<f. 19.12-13 d.'O
v ldně, pf!e!ooJn,avšenl!lllOlhénesnáze srua.řIzeII1lÍm:Í,.!která: se,v praxi n;eosvěd-
ČiOMiIIlía;,pro'Vedtl!i"ira:kvYJm,ěř:o\"ání -pii n:ěmž IllÍlyeIlI<licebylla práceSkrb-
kiov:1-' ,ta)k:',t Se<Si1'rodlen'í',plj'átl'll,á amiall!}"ti.cké.výpočty p~Oichlectnotllivých par cel
nmr~tohiO 'Opet~,Jí.w v:še'slírarJil1iél'P<JtIrojeti.lOStísvých piíedlSltalvett1lÝch,ze-
jménla ,tehdeišmo-:ředii!telieM1Íang. bureau A. Brooha, tak i ,mě'Sta'BerOil,1ll'a.
Mromro,řílc'i, te,,~rb!ek·', a ~m.amJ"tuzacihniI1lÍiliI:O/lygOIllá;lmPu metodu' před
'prllllkticlí:Ýlmsbr(ll~ttl laj 0iP\Uš1ě1rWn".RakOiusku .. Oni futo met\odu také
pria:kJticky svYri\i1lrpkými pracemi vybuldJoi,"ali. . LvípoidH: ,na této práci,
Merá~trvalalriep'ře,llrziltě až dio 'červemce 1895, mě~al neúmornápilnlost
Sk;ib koiÝa,za lk:re1roužO&nělněl1 byl'v rOde 1893' jlmeno'válllrmgeome,trem
It tř. v XLhiŮidlooSttni tříídě .a v T'OCe189sjmeoo:Vátl1ÍmgelOll11<ť!tremLtř.
v X. h'()(ÍII]ootni ,tlří\dě.P.ozd!ařUém sJql!l1JČeníPlráice téPO~ byl Skrbek
'rOku ..~895. 'llr,vaQe·,dll') c.· ktdamgu;II<Wt1í a ,'p!ooetnlíkiaoce1li:ředo' V:!d'l1lě,.

. Přfštím'rdkéttn; ;totl.žpiočátkiem letmll' PerilOldy, 1896, pol\t.ěř~ byl
Skrbek 'SaImQlStaJbným provád.ěním poilY~OInálnéhioměřeM městal Králové ,
,MěStce.aiV ~1''Í a řUnu t. ,f • .pro~ádět1~m .rea:m'hulll.ce nově .změřeáilé části
B"eTIQUOO;IfIdk ~ ,to·samo.sta;tmým p,rorv.áIděnímnidVého wV1ně'ž IP'O!lygonál-,

. né'ho mělřell1lÍmě!Slia ČáJsi]lavi,kteréž'to trva,IIOIv ,poce 1897 a 18Q8. BY'I>-lii
Skr'belksvMomí.itýlm úředn~kern ~ .I3erOtwt1ě,tím více Idlall n;a ieyOi ~VIOji
svěid1<llmitootia ~~ "V ;těc:h!llo ĎVouměs,tech, k!oo měřemí ~ pmvá-
.děIJo,:po,d .'jeoo. ;'V,~(:T.n1t~)~~.a '.~()'nIálltié kítě,těchto, dvlOU
obci. jtaI{rožil'ím;prv~"f1INetaJce~ě']' ' ',;~za
vzor k.a~uodbOlm~u:. S iakoo pře~' ,~'~ft~'lihlú.
a délleik, neHe,pší IdiůJkaztoh,()!, že !Výsledku jich spbhr s vý91edkY·SOú'ČlllJs-
ného ItJehdáž pmváJděmJélllOmiě'ře!I1~měsťa Ku,tné Hory**) .apl(JlzdějŠí'ho mě~
řemí města Mladé Bo~e.shllV'i·**) uži,llo b~nó tleh1de'j,šímř,elditetem Ijjroiamgu-
!IJačn:Í'hooapooetniího úřa.dtuA. Hrochem za ,wd!Ma:dIpro VÝ.poČ<tydIoV!Oillen~ch
me'Zíúh1!Ů 11 délek, pro ~ové 'vYKtánlÍ ilniSi1r:uOOce,rO!lYgonáJlInéZT. 1894.

V .roce 1898prá~ě 'pOsk,OU1lČemémměřeiIllÍměs:ta' Cálslla'Vě jrire,nlwán
byl Sklibe:I< vlfčhlrÍlÍlin •.&,eome1t/rlem II. tf. V IX. hodniosmítřÍidě.

vÍ'ěChtlo' o!j)erálteK:ll i:SíotuIPOPl1vé'p'rovedeny z,d·a:.řIiJlie.anlCllytlitlké počty
p1loch 'v 11"OZJSaMém rooměr:u CíeIlIých,nra'bi ZIa'se,oeSlkými g,eldmetry, Na du-
kiaz vysoké ceII!Y. HolIprwcí hd'ž u~,edlefn1Ol;žekdiy1rolli'vc'ÍiZlÍ!l1.Ci.př'řš)ist'U-
doVlll:ti. do Vidtllě zaffzooll ~ygooiMky " V Ralk!Óius,kJu, předJk~ádJaa'yse jim
Opitr:áty pdntl S~rbka, Ze.m,wla, Ba'Šeho a jilnJýtchčeských Ji'raCiÓiVlnlÍků,věci
d'dkon'čené.a zdfaři1!é..

V zilmlnich m,ě:gicich .~' léOOchtěch '~aměstná'l1 bYli kartýrolVáním, 'VÝ-
poc,ty ."pIl.ó.ct1a,·Ise."ta:v·oválllm :IIIO!VýchO!perá:tI1i,uveideonÝJChzprvu iOIbciKrál.
MěstJoea ČáS!llll1Vi. V J10ce1900 pověřen byl triM1guliaJcí .kált. Dlbci: Bdh-
danče. Sté.'Q:LoiVé,C$erlky a DowlYraV'~ceu ,PlalrdulJ)i'c,'která!ž~kl ;tria'l1lgulace
slóu~a -Pak~a '.,pcjdR{;ládvžiMot'z.tbQVU uv'eltieriJému ItlělfellllílS!tolovému.
K témuŽ účeiI.upr'oW:ád'ěJt1,Jiark'V,to;ce 190~ tri,aÍ1gw~oi,~at. obci Sv. Křfž,
Stloja~ki V1r'e'h, PIIscnendórf, ~pnill\ll~na a ScherelndlóJ1f v Krjllji:ně' 'l:řIÍ
cbótviatsk'l:Jl4<'r.á}~nis:kéhl'áJ11i.ci. ď • , • •

Vffioe 1904vYi&1án Stk.r:beikk <:I1IovémumeřenLrněsta KMidinia.Tr'i'aln-
gUjI,ací"k:terá :~užib ~aI pOc1kliaidměřeňní tdhQ!,~rovád~1 .'O/Pětsám. sporru
s; při'dě~e,l1'~misi,i'a)wi,:d'OikO'l1čJř1pak. měření "a. úpl1né,se.sÍ'm}elll.Í.tJáII1'u.

,Vl7qiCe',l9!)6 :jJI!~v.áII vT,chnfu1 geomeťrem 1. třídy v VIII. hodinos'tnl
třfdě 'a;ir'lJk;natIQ>V'i;!9ce-19Q7 po 14le# M!Úimópté,a 'Všestran1l1ěulZnáv'ané
Č~OSi!i ,sv4:.vYri/aJJ'lg.bu!fe~~. )ehožby:l. jednÓl\l~~j;JlepŠíc'h StÍ/I, inspek-

,-) Zemřel v toee 1916.. (••Úritěíně~. ,Veslník" roč. IV" 'č: 7-10.)
,"~ Prováděno vr. g. j,tJ1:d. vi. r. ZemaDe!!1.
"') Prováděno v I. 1899 a 1910.geom. Hainým.nynějšfm vrch. insp. v Hrně.
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tJoremflvid~J1iCe kla~aJS!truPflO Cechy se sí'CliJ.emy Praze. Př~,,tétio piř~1e~i~
~~sti vY!Si\<OI\Teruosice Skrlbkovi Zla jeho, dlolUho~etolU,a ,'2Íl~II}7Jri!O'uď o~nnoiSt~
v úřaiďě tlQmp'l'eidJnooboiud~v'ornfm r'aKl!ouBrúlChem uZinJániúř1aldutoho!to '-:-
ale Skr:hek mě'i 'zůsltla:bibam, 'klde. hy se byl neiJl~pe u!pilJatni[a >ne nucen
UldeJa:tlmilsto silálm (fa[éllm mlaldšim a CO!se týče kVlal1iiliJk:a'cedailieko za
ním stoj.~cím. Jme.nJoíváJnímilrusll)etktloremlliais!tlaiIIaSkríbllmrvi" n1ová' óinlniOS;t.
Jsa nlainelivÝše svě·dOlmliltým ve s<vém nlOvém pioIVo;llán~,nezapOll11í1n1all,že
.má bý,tJj nejen ÍruSlpelkittoll1em,'aUev prvé řadě učiitelem.

J,a:kiod'ohllédlafikímu orgánu p'ři:dě,].elnmu byl v Pra,ze raY'OIn jLho;.
vý'ChQdinÍiChCooh la mJimo tohopo'VHen by,1 min'i,stl1em HJlilJooí Zlároveň
při jlelhlO~men!oVání i\ns1pekitorem, nevrilsí 100diďěJlenípro 1l10lvé měteu1Jí pro
Cechy. volbo" :až dlo dob jeh'o,; 'OIbstarámlOjsoU'c v1liaSltně IpOUlZejednMm
úředníkiem, roiZmruoŽleiIlJO,za ;ruěhlO'na 8 úrooníků. Tomu!to úradu,jtalko 1Jý-
v,a,lýúř,eiď1n'ílk'nDlvého měření, vě!nolValll,všécky své s'Í1y a rlO~kvě:t' ~eho byl
mu nade vše. ZldievŽldy ožil, kidyž přHell nla TeNise. Skribek a !t]ové měř'Mí
byily Ibez 'sebe nemy.s[Helny.

Mě'iíkké práce, které 'v oidld'ělení tOll11IÍ10v Cechách Zla jeho doh~edJU
provedeny byly, zasluhují neje:ru !IWalll~tlaltlilvně,alle i dWlamltittatirvněvšeho
povštmnlUltiÍ.

J,~OU to: a) p r á c e t,r i a TI g u I ač.n í: 1. obcí Kwčehtava Dulbí
u K1adnla, 2. města 1'ah!lol1Jce:nJad!J., 3. obCí Dodl!, Maffersdior~ IIlLN.. a Maf-
fersoorf p. N.. 4. města BuŠitěhradiu, 5. měsítyse Chlumce UJTřiebonlě, 6. obcí
Ober:sedHtz a ~ram:t u OsiN mlld Labem, 7. DQlbl}cb~JIV'icu Prahy, 8. Lip-
Uličky u Ledče,9. rněSluyse Sm~řIilc. 10. mělSitla.Jalbl·o!1lce nad NiSlolUa 11.
měSltia Pacova.

lb) n1o'Vézmě,ře:ruícelýoh obcí me:vodolUkoml:J[ltlOva:nou, a sice: Ku-
kaně, Motyčína, DuJbí, KrofČiehlaN, Bušttěihradu, Jaib:lonc,e naid' Ji~e:l'ou,
CMumce u Třebolně, Dobřicholv!ilc. Smiřilc, Dod!l', Maffersidorf r. N. lal M3Jf-
Jersdolrf 1. N., Obersedlitz a K'r<lJm:1:.

,c) Měření m1lstnj,cih traitlí obCí: Achery, Upn!ilčka,' Ohlramo!st, ZáMati,
St. Pelhřimolv a iDoi]ruí a Uomí MOIkro1p·SiY.

d) Zra:poooté měřooí mí'stních tr:aití: mělg,t ChOll1lU!tlolVla\JaMonce u.N.
a Če~kého Brodu, iktelfézto práce by;ly v,šalk nás,ledkiem 'YáJ1Ikyzastaveny.

Sk'rbek 1hY'!odlhv!ruik Ina Is!lovo~zatý a Y,esrvýc'h pmd'oh alž p.ed\am-:-
fJildkypř,elS'llÝ. Vzihilredem nla jI(~ho'odiboméViZJděláni jmen<J'VánIhyl!v r.1917
členem z!kuše']yn~komise p:no stá-t1nfzkoušklU .proreměměřlilče přil c. k. c;eSlké
vY'S1QIkéšllWJLete'chn!ilcké 'V Pra;oe a' čl,e:n:elmzku'šebnlÍ k'OIm,ise p,r'o česlké
ciVml1lÍ geO'me't1ryu taJmněj1ší!hoc.k. mlílSltlOOlfžiitlellství.

Jsa nalJilejvÝ'šeskromným - až muúo mnohdy š'koidliliol,~ 't1m více
ZÍ'skávw si v!á'Ža1IoM~u VŠeICh,kteřf S ním ,přišil dio s~ylkiu, svýlmi oobO'r-
nými Věld'OImOlSltimi,ktte'ré .až p'řeklV:a!j)IOVaJly.PřeiďiSltalVelt1ijeho 'vážilli si ho
co ú'pllně ISlpolehiHvého, přlicÍ'nllívého a nleúmolrného pralColVlt1~ka,}eih'o,koae-
gové ,pm IjielIJ.lomlíibI POIvjah'u a iehopO'dřízení j:alkio· IdOIbréoo uoi/Me
a s;pr3!VlediIlřv~o.

NeŘvYššího IVy;znlame'lliá:ní,jehož .s.e mu dosrt!a!I'o,prnpů'j1č'eltllímváleč·
ného kříže II.ťFnďy pm ctvi11t1iÍ'zásluhy za!SlliOIIižilSli jJIlnYimprá'Vem. Nepřátel
neměl - ba ani !nemohil' mílttl; byllf vroirená slhoimlnlOlSt.

OdPočívá IV Pa:rldwbik'h" kdle sitiulCllovallak.desrodičiiSJtr.áJv;v! své
111IIáidí,lkiamž ze Smíd!J.,o'vapře,ve!Zenla k věčnému slPánlklU'l\lilož,enbYl.

Nebuide 'zialjiisté.lt1iÍikohomeiZli úreld'niÍCltlVéImletvlidel1Jceka,ltla'SlÍlru,sklte-
rýmž př'išel bl~že dlů Istyku, lllIby mu ltlezaoholVa!JnehY'IJldulCÍPi3iměf! sn
s ;Jco[e,gyCechy svými, úmo\mým~ p'ra'Cem~'v triangulaČiníi kaiu.cei1lárlislávu
česikému geometru, nedioiceněruou di'zími, za t'ozůlSta'ne nám ·'zářným ptí-
klaidieill pr:avého óeslkého plrill.Oorvnáik.a.Ztráta jlelho hUlde ti-l\JICežel:eI1ra.
Po,mniíkys1!alvěilsolbě Slám pr.aCí :i 'rY'zí porvaholu. II..
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Oceněníkatastrálné trigonometrické
triangulace západní Moravy vzhledem ku výsled-

kům novodobé vojenské triangulace.
Dr. A. Se me rád. (Pokrač,)

Desorientace4' 22'!.J (+x zf1padněod meridianu).
Hora Krim q; = 45°55' 43':7507, A.- 32° 08' 18':7074 nově geodeticky

q; ·.4'5\)~5'44'.'51 ,ít ..•.32°08'13'.'25' původnčastron.

Imiomostí q; = 47° 16' 1!'-'2701, ít '29° 03' 39"5683 nově geodeticky

q;47° 16' 14':10 , ít = 29° 03' 25':90 původně astron.

Délky vesměs východně od Ferro.
Tím iest tedy postavena rakouská katastrálná triangulace

na moderní geodetické základy jednotné a lze jí i ku geode-
tickým studiím vyššího slohu nyní teprve účelně a geodeticky
správně využitkovati.

Ku srovnání údajů katastrálné triangulace s triangulací vo-
jenskou jest třeba vyhledati identické prvky obojích triangulací,
zjistiti totožnost a vzájemný vztah jich údajů a pak je dále oceniti.

Pro západní Moravu jsou v popisech místních*) (topografiích)
jako přesně totožné udány body /::,. 54 Jesovická hora, 6 53
Blažkov a 688 Rapotice. '(Obr. 2.) Ku potvrzení skutečné totožnosti
jest třeba sestaviti triangulační údaje trojúhelníků v obvodu těchto
a dalších bOdů /::,.86 Hora a /::,.87 Ambrožný, kde místní popis
uvádí, že staré značky katastrálné byly nalezeny, leč neudává
bližší zprávy, zda' jich bylo' přesně použito co nových bodů.

Spolehlivě by bylo lze totožnost posouditi ze vzájemného
srovnání měřených úhlů na těchto bodech v obojích triangulacích.
Pon~vadž ale měřické údaje katastr álné tri;:mgulace nejsou uve-
řejněny, jest se spokojiti vestudii ze souřadnic vypočtenými úhly
a transformovanými zvypočtených úhlů tetivových na sféroi-
dické úhly.

'Řešení sítě katastrálné provedeno bylo metodou Delambre-
ovou dle tetiv a bude nutno údaje této triangulace ku srovnání
s údaji' yojenské triangulace transformovati do formy těchto údajů
k docílení homogenní látky pro srovnání. V triangulaci vojenské
jsou strany trojúhelníkové uveřejněny v logaritmech délek geo-
detických čar a úhly co rozdíly azimutů vertikálných řezů, re-
spektive azimutů geodetických čar.

Redukce stran se provede s dostatečnou přesností dle vztahu:
M S2

log s = log S - - --
24 Qm Qn

kde: ·s značí délku tetivy, S délku sferoidické strany trojúhelní-
kové co oblouku, Qm, Qn hlavní poloměry zakřivení v příslušné
zeměpisné šířce.

oj .Viz dílo "Die Ergebnisse der Triangu\ierungen" a;d. Císla značí číselné oz~ačení
bodů v témže díle.
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- 1 ,,,f'
tJ A = 52 cot A 8(>m (>11sin 1" 2 '

. kde S jest délka strany, A úhel. uvažovaný pro redukci, QmQn
hlavní poloměry zakřivení V'příslušně·· zeměpisné' štřce,' É· 'sfétói-
dický. eksces 'troiúhelníka, v němžúhe1přichází. ,

Také jest. oceniti přesnost úhlov:ého. měření, v katastrálné·
triangulaci a přesnost počtářských výsledků této triangUlace, pokud,
to bude možné.

Toho lze dosíci v této studii jen ve skromnémíř.e na zá.,
kladě látky k disposici jsoucí. , .. ., , ,.,. ",. .., .

. Přesnost v některých úhlech lze, velmi spolehlivě vyšétřiti
dle uzávěrů trojúhelníkových aplikacímezinárodniho vzorce
:F e r r e r o v a. .

(Obr. 2.)

Jak poznamenáno, neisou zde k dispoSici přímo w'ěřené úhly
v trojúhelnících katastrálný.ch specielně uvažovaného kr~je Mo-
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ravského, za to ale jsou k disposici výsledky měřených úhlů
v některých trojúhelnících katastrálných sousední sítě středočeské*),
jež byla měřena těmi též stroji a v době bezprostředně následu-
jící, takže těchto údajů bude lze použíti vzhledem na stejnorodost
látky a jsou tyto údaje sestaveny v tabulce 1. (Zajímavá je tu
systematická negativná odc4ylka.)

Trojúhelnlk Soubt mělených úblů Teoretický součet Odcbylka 6
---

.11800 " " "Džbán-Brno-Studený O' 01'0 180" O' 03'22 -, 2'22

Studený-Zabořanský frtb-Mezivraty 1800 " 1800 O' "O' 02'5 02'51 -'- 0'01
" " "Mezivraty-Svidnik -Malecbov ,. 1790 59' 59'1 1800 O' 03'01 - 3'91

58:6 "Maleebov-Spálavá-Blažkov . 1790 59' 1800 O' 02'66 -- 4'06

1790 " " "Svidnlk-Malecbov-Jesovická bora 59' 59'2 1800 O' 03'43 - 4'23

1800 " 1800 O' " "Maleebov-Blažkov-Jesovická bora O' 0'5 02'87 - 2',37

Tabulka 1.
Dle mezinárodního citovaného ·vzorce ferrerova podává se

střední chyba měřeného -úhlu v trojúhelniku hodnotou

(J = + 1/[66] =~ 1/60'21 _ + ľ:8.
u - V 3 n - V 18 -

Pro posouzení totožnosti bodů v uvažovaném území sestavena
jest následující tabulka 2. (str. 39) odpovídajících si údajů obojích
triangulací. Jak poznamenáno, ježto není tu k disposici pozoro-
vaných úhlů katastrálných, bylo sáhnuto z nouze k vyrovnaným,
tetivovým úhlům katastrálné triangulace, jež byly redukovány na
úhly sféroidické k docílení analogie vyrovnaných úhlů sféroidických
vQjenské triangulace.

Také strany katastrálné tetivové byly převedeny PH) tabulku
na strany sféroidické k docílení totožnosti látky se stranami vojen-
ské triangulace,

K posouzení shody úhlů katastrálných údajů s vyrovnanými úhly
vojenské triangulace mohla by ku orientaci sloužiti zase sít středo-
česká (obr. 3., na str. 40), která v autorově disertační práci" Trans-
forma,ce katastrálné triangulace království Ceského na souřadni-
cový systém ,Pražská hvězdárna' s přípojením ku pracím rakou-
ského měření stupňového" z roku 1914 s body: Džbán, Ůáblice,
Studený, Mezivraty, Pecný, Sadská, Vysoká, Malechov a Spálavá.
byla použita. K odvození. geodet. souřadnic' "Pražské hvězdárny"
použitím vyrovnaných měřených úhlů kat. triangula::e vložena
byla potřebpá katastrálná síť (obr. 3.) do pevné lomené čáry vo-
jenské triangulace Džbán-Studený-Mezi vraty-Malechov-Spá-
lavá. Pro jeden katastrálný vyrovnaný úhel podala se tu střední
chyba ze sítě hodnotou: (J = + 3':8.
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Obě 'lloďtootysCl'hleQem am n~dJOlsitatelČ1lÝmate,riál k povšea'h~
ném\lúsllůku -ntlíno poyaž.ovati za hodnoty sloužící jen k orien-
tačnímuocl:lnění;' {PCl'ZIt) .

Ze s'tl(}vr.lávací· talbu~kyWstZljeVll1!o, lžebód:y 6 Špičá1k, 6 Rlaž-
kov a6 RaipOlt1ce js<ou;s.kutelČn~, jalk jest v mí'SlvoP'iIS'1Jjich poma-
menáno. >v()ÍlOlžnyv oIbIGóídh trianguladoha dále, že také boid 6
Amibrožný jest v olboiu tr'ÍangiwlaiCÍiclh,tot'ožný.

(Obr. 3.)

Za to hod 6 liora není totožným v oboiu' triangtťlacíoh, jaik d:o-
5věd/čujf odicJhl}'/lkyv úMech i ve stranácih SJOluihl1asně.Bod 6 li'ora-
katasMálný 'leží od nYDiěj,ší Zlnalčky 6li()[fal - SlvulpúOlvélhoměŤ,eni
as 2.10 m na seve:r a 0.30 m na ,zmva1d. _

Dalším identfudkým bodem oblOU trialngullalCÍ jest bod 6. Spi1t!tel-
mails, jak sr,O'vn'ávalCÍ vY!Poót'ené úda!je (jbou tri!angu.Jaid dlokazwjí,

P o zná m k a. Touto dísertační prací mimo jiné byly zaji-
štěny zeměpisné souřadnice "Pražské hvězdárny" cestou geode-
tickou s připojením- na trigonometrickou sít I. řádu rakouského
stupňového měření, přepracovaného c. a k. vojenským zeměpisným
ústavem pro účele zeměměřičské.

6eodetickým přenášením od základního astronomicky urče-
néhobodu ftermannskogel (ftabsburgerwarte) se souřadnicemi
(r. 1892)q;o = 48° 16' 15':25, íto = 33°57' 4C06 (vých. od Ferro)
od označeného poJygónuDžbán-:Studený - Mezi vraty - Malechqv~
Spáhwá nastíněnou sítí odvozeny byly r. 1904 geodetické sou-
řadnice:

"Pražské hvězdárny" q; = 50° 05' 14':6949, ,J. = 32° 05' 03':2462
vých. od Ferro.,

. Lze nyní použíti těchto geodetických souřadnic "Pražské
hvězdárny" ku spolehlivým geodetickým počtům srovnávacím.
Publikace těchto Udajúbude zajímavou pró orientaci v některých
geodetických úvahách .vposlední době se· na "PražskoU hvě-
zdárnu" .yztahuiídr;.:h ..

1918/40



třebas, nebyl.· ste!i1ně iJaiko AmJbrotžrný :za př1estliěi'dentiC1ký V t.b'Í'ío.-
graHt vyznaIČen. Leič trojúhJell!niÍkové p1'j:pojéníbod1u Spitttelmáls
k os'tatním dIř'í1ve llV'eidenÝlrh bodlům se v ofbiolli i;riangul:a:cÍ'dh' UŠf
a jest v trianguibalC'Í vojoosiké bodl S,pi'tJte1hmajsptímo pfflipiůljen na
stranu Uma - Rarpoti<ce, kdežto v .1Jr:i:ang11l11acikataJSiwáGIliiét~é
pomocí !bodů: <0. Suchá h1ora, <0. 'Bě'h3lií0lvtke, <0. Milí k 0fV: , ,a
6 DebHnek.

Ta:ké bod <0. Splittelmais plOltvrzuue rŮlZllliOs.tbodu .6 Hora abo:'
jích tr~aongulací.

RiOIzHšením lOlb()lu bodů Hora o ulvedellliOU' hodnotu p;ř'eIC1Iázeií
zbližně (graHcky odlvozeno) SIOlucty ótvewů odldh!Y1l'eikpro hadi HOIf~
vzlh1edem k uvedlenrým 5 bodum:

pro v!l1Hlřní úMy ze 649" na 16"
iPtr'Ovněljší úhJy z,e 1085" na 446"

a 'P'fO st1r;aJnylodlclhylllky v aibS'oiliwtníl1lliJ}OlčtUi'edn'Ícek sedméiho dese-
Hnného m'Í/Sta ;Joga!l"iiflmu 'z,e 1100 jedlni6ek na 712 jedtnlliček

Je'Slt tedy v tlOrnt1o k'falji~d:enHcký Sll,ed tl'O'i'ú!h'e'lní'kových stran
J)r'vélhořáJdu v obou triangUll'acíoclh 6. Špilčálk - <0. BLaJžlkov ~
6 Am1bnuŽlnrý - 6. Rapotice. Prostuduieme některé dedukce pro
stav udia1jů katastrá.Jlnýoh s oIhlel(\Jem na u,dial}e - jichž měřítko za
správné přiimeme - novodobé vojenské triangulace pro jihozá-
padní kraje Momvslké. (Pokrač.)

JežJfo v c, a k. Vlotlemslkém ,zeměpisném ús~a>vu se hlled>aj:ígeometN
pro v'O!je~lJslk'OIUslužbu ge()de,~k,k()iu ve f'r'omltě'(!Kriieg5IVermeSlsung) i v zázemí
(La:rudeSVlermessung), zde p'ři tniIJ:n:gu];aJCk:hI. řádlU, Upozo;rňu}eme ,opět na
přílslušný 'výruo!S z 21. hřeznla 1916, 'oKIidÍl15., ČíIS.3'777. Zá!dlasti' jest iííditi na
c, a k. můruisterstvo váFky,. oo'd. 5., nebo léped:o c. k. voj,eTIlského. země-
pisného úst!aJVu ve VídnL Pro ge10metm při sll!už'bě (Lauldlesver-
messung) :lze z:istkl3iticennl()u rr!alksL Po~lřei!J,a <dák trvá' a přiljímJa'ÍÍse srly
i s kv:alLilfiJklJlciA, B.

Dle vÝ'nlOlSuc. k. minliSiters~lva vyu:OOIVá;ruiz 19. hřezna 1918, Č. 6086!IX,
byl uSIPl()lřádán ,na vy:so,ké šllm~e zeměděBJstké ve;Vídllli kursPflO vojeng3{é
geoIo~y. Do ,této ,sl'ubby se pií@ímají též geometřli i Ina dále.

hiženýrská komora pro králo'Vství České - česká sekce v Praze
konala dne 28. dulbna 1918 pMou vlalnou hrom3Jdu. Pře'd~'cla'President pan
Ing. BořkO'vec zahájil scMzi přivítáním přítomných, 'jmeBO<vitě zástupce
c. k. mísrodiržHelství .p. ďv, r. Dra. W e ing li r'hl e ra a Hesi'denta inže-
nÝrské komory ,po !p'm!. Ing. Mch, Ber t I a. V úvodní řelČi zmíniL sen ne-
blahém vlivu války napbvolání úředně a:utodsovaJllých 'cjvUních te'chniikJl,
takže bude 'j)o:v'innIO'stívlády, če\ilti úpadku 'podniků in:ženýrských finanční
podporou a f'Ozmachem prací ve1ře,jných. Vyslovil .pakďůvěru, ž,e z nY'llějc
šího velikélho světo,véhozápasu zaljisté náŠ národ. yyjd~ ,.'Olbrozen a svo-
boden. Pourkázay ku ,provádění císařského nařízení o Htulu inženÝ'rském,
ke konanému sjezd,u raklouskýdh inženýrských komor. a kortfetencím pre-
sfdentů, podal zprávu o stavu tlednání zástupců te~hn'ÍCkých' kOlflj)Orací
s Českou. akademií o zřj~ení ,páté třídy !pro technické v,ěuy,a práce.Vě-
noval ,posmr'tnou vzpomínkuze:snulÝIJ1 čle~Ům ..apř(lIŠtwslného brzkého
návratu 'Kolegům ye voůens:ké službě, . " '. ,

Po siděleníd'o;šlýchom!uv alPo přečt,ehí a schváleriízá')Jisu' o poslední
valné scMlzi Ipř'iJkrkJiČenokez,právě o činnosti české sekcéza rok 1917,
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která pO odeJbatěsehválena. Bez ,debaty v,zaty na sdh,való,va.cí věodomíú'čty
rO'~ní z.a,J'9k ..19,17.a.zpr~v'a revisQo~ůúčtů, ,při! čemž před!sta,venstvu. t:/dě~
leno a;bsplUltorim,ll.TaJké roZiPlOČe:tna rDik 1918 byl bez dlfuáty ·schválen.
Pří'spěvek čl'énS!k~ná rok 1918,ponedh4n byl v ne'změněné VÝŠl75 K (,po-
ČJ1taje,v' to kvo,tu, při.palda~ícína '1:mženýrsk,oukomoru). Vzhledem ke znač-
,né po!o>žoonezaplacených ,di1u1žnýdhipříiSjpěivků.'za UlPlynutá léta byl však
přijat '.ná:v,rh, .aby ~zvalné schU,ze v,znesen byl a,pel na ony členy ve Va-
jenské ,povinnosti ,se nalézi<lJjíd, u niohž dá s,e 'Před!pokládati platební
sohO!I:nost,alby 'Pří'sJ)ěvky člelllSikéz<jipravHi,neboť i oni; po svém návratu
k cIVilnímu povolání bwdou LZv'ý:sledků činnoS'tiče,sJké se'kce těžiti.

'VylkonanÝmi vo)bamíiZJvoleni byli> do představenstva če'ské sekce
pánové: Ing. Bob. B 01 ř k (]ve c, Ing. ,A,llbe'ftB r o u s H, Ing. BedřIch
P UK Si,t, Ing. J,OS. .ff I ad, Ing. Dr. Josef Ka va lil, Ing. CyrH Kod I, Ing.
Laď. Mo u ,č.k a, Ing, Jos. My sllv e č e' k, Ing. Karel Pa r Ýz ek, Ing.
,Václav Stieber, Ing. Eduard Strachota, Ing. Prant. Štěp'ánek;
za nálhmd'ní' členy: Ing. Pe'tr Andrle,'Ing. Dr. Otakar Bureš, Ing. Dr.
Bduard Vi~tora; ,za ,revilsory účtů: Ing. Prant. Pritsch <IiIng. Dr. y.
Po š í:k ;za náhradníka· jidh ,Prof. Dr. Jamslruv Pan t o'f I í č e k.

Při :proje,dnávání vo,lných návrhů bylo usne:seno,élIby zahájeny byly
kroky, 'směřuiící' k n~pmvědnešních ,poměrů na ,poU IPŮsolb11OS,tiúředně
autorisovanÝ;ClhciV'ilnkh i:nžený,rů technické chemie, ,Meré óiní práva '1éto
kate.gorie civilních, te,chniků naprlOis'to ilus:omími!. Poděkováním pana
f'řed!sedatiídho .všem ,př~tomnÝmza jkh Ú'čas,tbyl'a .pak schůze skončena.
. . Z České sekce inženýr,ské komory pro království České. Předs'ta~

v-enstvo České sekce,Zlvolené na valné hromadě dne 28. dubna t. r., sešlQ
se dne 6. t. m., a!by,vyikonalo vol1bu :pres:ik1entaa vicepr'es~denta České
sekce. Předsedajkí <dos,wa:dní'Pre,sident 1J)alJ.InJg.B. Bořkovec uvítal srde-
čně nOlVě·,zvoleně členy;. načež v~PIOiIIlenu:1oMtovnés,pOhJa>ráce .odstou-
pivších' komomíoh radů; z nnchž ivlášť~rádálno bude- so:tiČiJnnos:tv,ko-
morntho presiden'ta Ipana priolf. Ing. Jose:fa Bertlia, jenž se byl výslewně
kandidatury do ,předsta,venstva vzda,l. Jednomyslně pak bylo usneseno,
aby projev zasIou1žených díků a: opl1a'vdo\"ého uznání osvědcené činnosti
byl jemu i ostatním :p'ánům j,a:k>pís,emnou'cestou, tak i veře1jně tlumQČen.
Na to ipředsev:zaty vo,Jby, lpiři nichlŽ zV\OIlenbyljedndhlasně presidentem
České se,k1ce,pan Ing. Bohumill Boř!kovec, úředně a,uŤor.isovaný civilní in-
ženýr 'sta!vební nla Král. VinohraJdec'h, vicepresMootem pan Ing. Bedřich
,fiirst, ,úředně a1l'torisovaný CÍlvthií geometr v BeneSlolv'ě.Zvolení j)oděko-
v,aH za pr:01je'venoudů'věru a slílbHi pracova:ti' ste'jně horli'Vě i nadále na
prospěch stavu a České sek1ce.

Zprávy ze sborů zákonodárných, úřadů samo-
správných a zeměpanských.

Nařízeni ministerstva spravedlnosti a finanClí ze 30. prosince 1917 k pro-
vedeni ~ doplněni cíS. nařizeni z 9. srpl1lll 1915ř. z. Č. 234. o prodeji ho~

spodářskýcb a· lesnických pOzemků.

DI.e zák:olruaze 24. Čel1venGe1917 ř. Z. č. 307. se il1!<lJfi!~ujenásiLedujíc'í:
Opatřertiku vyšetřeni řádného n~byti· při neodkladném veřejném prodeji.

§ t:.
Usnese-Iii /Se 'k'OmlilSie.prl()pře'vod pozemKový, pr.orvésHpřeV'odvlast-

rncký, ,po'zeml<:0:výlC'ha: 11e:sn~akÝ'chpozemků :dlei§ 7. c,is. Inařízení z 9. srp1nla
1915 ř. z. Č. 234, ,ač pf,evold odip()lrlltieP'řleld:pÍ'sŮJm,§§ 4. ,až 6. 'OInohocísař.
nlaiřiZelt1\Í;,má zpraJvditi1() ,tom p'řílSiEušnýmvyhiotovením svého r,()Zhod11'utí

:1,000 :v.§ 2.ozTIla'Óené,milSto s uIVedelnímpl(Í~emků,vydr;aŽlOlVi3ltellle<a kupce,
}a!kož i, podista1m'ÝdhIllSlfunl(lrv~lI1í.prá,yního r!ÍzeruLO této zI:rávě. jest uvěd1o-
míti ,vytd:ražovi<l'teJ,ei l1la!býva!tehe.
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§ 2.
1. MílSita, jímž jest v § 1. Il'V,elCtelllouzprá,vu řMí:t:i (sprOlStře~oiVowtel·nla),·

budiou 'OZ't1ámellla rmlin~strem ol"iby vylhlášlm!u v říšlském zákonílku.
2. PlralvÍlde!LUIě dest určůti SIVlalzy a zeIIIlMě'lská výldělk:ová a ho>sPQ-

dářSiká ,spo1ť!čensltv·aza sPl1oiS'třledi~(willJte,rny·. Ustanoví..:ti se 'v .j,eJdiné zemi
více iSPÍ101střleidikQvate:llem.,pak jest ve vyhl'ášce s()iuéasnlě vYliMMi,Z!da jest
říicLilti 'zprávy sOUlčlasněllla 'všelchny, m~b Ina kterou spPOlst'ředJk'O'v'ait'elnu.

, § 3. .
KVlr'Po!ra'ce, l()lzlnačená mi:nJÍ!strem onby za sp<rtOstf.txlkovGiteal11iU, jest

oprávněna k nalbýván~ pozemků !dle ustanlOlv1euí tohoto :ooJřÍ'zeII1Í i tehdy,
když dle j,ej1ch ~taJnov takové záležiltosti· v j!ejí působnost nepatřJ.

§ 4.
4. NevY'dá.-lriSPl"iosltř,ě,dl~o>vatel1l1a v dIOIbě 4' týdnů PO ,oMlržení zprávy

l}(lIzeml~ové 'kOlmilse ž'áJdného vyjáidiř'elní, jest vy'lJ:ot(JIVit,i UiSneseni, 'dl'e ně'hož
jest převod pří'Pu~lÝrm. (§ 1.)

2. Z důJ.eži!ÍÝeth dŮlvooů může př'edseda pOZietnkové p'řevoid[lí komilSle
t'wto dloIbu nejvýše o další 4 tÝiď:ny pmdlloužůtii.

§ 5.
Prolhlásí-Ii VOalS[lě .(§ 4.) S1fnostředikov,a'teln:a :nebo tlOiuto jmenOlva:nÝ

a !lJstano'ventí §§ 4. Ia. 5.cÍJSlařskéhJo oořítWní, 'oldJpclIVÍJdiajlí1cíi~u:pec ·v dohodě
s prooávlalíPi'm" ž·e p,m;emků nabý;vá, t'o,ž nemá přd1pusltilN p0,z'emková lI1ia-
býv',alCÍ komisepřeVlod na zákltaidě pů'viOldlně jí k rozihlddnutÍ' .přeldiL()!ženého
právního řízelllí, n!Ýhrtž souh[asHIi s ;po's,tupem na ~ProstředkOlV'alte'l!tlIu nebo
n1a ku:pc.e 't'OIUto lmeJ!1Qvamého.

§ 6.
1. Bu'Cle-I!i udáno v lhůtě (§ 4.) p'oizemko,v'oIU přev>odní komisi us,ne-

sel1lé, že vydrtaJžitell InelPřij,a!l n.m.rolklu Siprlosúřeidikovatelny :nebo jí stanlove-
ného k!upce (§ 5.), ač k'upní cena d'O!sá'hil:aodhadinlí ceny pozem'k,u a ač
bylo nalbídnlulto, že :př:i převze,tí pozemlku oíbriOiS bU1cLehiOltlOvěsp!:a:cen, poikud
Inemá býtd VY'Úč!ÚOlVán na dluhy a biíelInerna s P'OlZemketm iPřevz<I!tij., tož
nemá pi':Í'pulstůtipOzern~o'vá Vřev·olcLni l~ol11l1s!epřelV'Old 11Ia.záidaJdě !J'Ův1odmě
ji ik .rlQlzhooiuut'Í plřeidil!eženéh,o prálVn~ho říl~e:ní. .'

2. NeodlrOiVFdá-1li p,odaná naJbí:dikiai spliOstředko'va'telbntou ,těmto, před-
pokLadŮJm; :jest vY!h,oti(N'ilti usn:esen.í, jímž p~evlod ·se POV()ll.ll,je (§ 1.).

§ 7.
1. Zda :llIa:b~zelná 'kulpní oena (§ 6) dů\sahU'je ,odhaidulí cellliU" j,erst zHstiti

POlllOCÍ vldadů z pOlSll'ed'níhiOlnCllku nebo, úřex:liním' olďh'3KlJem, provedenýrm
z oo'řízení ,piřecLnolSity iPOizern!kové př'e'v'odní komise. Přli ,ooh3!du jest pos1u-
povl3!tJi 'dLe plř·e\dirli,sů 'neaHtnihto odhaldného řfzení (mini'st. ,n'alří'zell1á ze 25.
července 1897 ř. z. č. 175). K 'od:haJdu j,eSit pl()~v!ati d'fa'žitele a sprost'ře'd-
kov'aiternu, nebo tOluitlO jmenolV!aného IkIUIPCIe.

2. Vjl,olhy oldih:aJdunese ten, kldia m;,infl nlab'í-d1ku a 'ilalbývá pozemku.
Jinak je nahnaldlí sltá't. '.

§ 8.
1. Je~1'icenlal odhiald:nutá VYiSSl niež!i n~bíldlk'a, muze StprIOl"tlředkova~

tel;nla nebo jmenpvlaJuý !kupec na;bíldku !nla o:dhadní ce~l'U' zvýš'ůtli. Zvýše-
nou cenu lize pl()(Va;~ova,ti za v,čaSlllOiu, bylba--Li uČ'Í1n:ěna 'li j)olZem\mlVé pře-
v,odmí Immlj,se do 3 ,dnů po 'oIdhaldiu" neibo jlest1i ,slprostÍ'etďJkovaltelna (.toilllÚO
jmenlO\'1aný kupecLpři tom není příi1Jolmen dlO 3 dnů po vynolzuměn:í došlém
o oIdhladní ceně. ZVÝ~lUou 'l1Jaibndlkumá spf1ostře'd'k:o:va,teilna (tOUlÚó! jme'l1iO-
w~ný kupec) t~ké vYldmž'i:te'»izas\a.ti. .

2. Ned:o)de~1i iběhem 14 dnů po oznámení zvý§eiI1é nll!b'í:dlky pOlzemklové
př.e'voidu~ komise prŮlklalz, že iej vy'CLl1aJži.tel,přijímá, je'st Ipostlllpavia~lí d'1!e § 6.

Opatření k. dosažení vhodného nabyvatele při nucených dražbách.
§ 9.

Je-I~i povlo'le[l~ nucená dJl'~žb!a hdspodá:řS'kéhoneb/Oi lesndihlO' 'POzem-
k'u, na níž iSIe V'ztalhiuií přeidlPlisY cis. nlařizení'z 9. sT'P'Ua 1915. r.z. č~ 234
(§ 2. c.ís. u(alřílzlení), ·tO!Ž jest vyhotovení .vY1dražovIaCiÍho ed.~k~!Uslpr'OIStřed·
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,
kova.tel:ně 'do'fuóH~. l1U1to jeSlt o po~děi,ším p'ře1lJJešelní 'C1mže,onuho, ř~<t1.í
uvědomiitJ.

§ 10.
Učiltln~l~i p'řIi nuceně dnažlbě hosP'OKtář.ského nehole:slllíhKl pOIZ'~mlku,

na nějž sepř'edipisy cí.s. na;ř,vzení z 9. snJ:na 1915 ř. z. ,č. 234 vz.tahují
(§ 2. ds. nařízenO, před závěrem dnažJby s,p'nosJt'ředk!o!vate~n1lalstejlnou n'a-
brdlku j,ak!o nejvyšší PO!da:voa:teft,oolž >jeSlt této dáti předllliolSt, kdy,ž dle po~
zna11ku ,vý1~onného Il{l()!mi'S!a'ř,epll1elVOď majetik'o,vý 'Illa jiného ne'jvyšlšíiho po-
,dlatele ,dd,poruje' přMpirSům §§4. lalž 6. ds. nařízení. Uděa1ellJ1í,pčUWIZU ne~
mŮ'žepalk 'býtj vymáhá'no ani .prdpO!rem aJI1~rekursem.

§ 11.
I. Odporuj~~li prl nlulcené dražbě přeIÝ10d vlastni:dkýnla nejvyššího

poid}ateledlle ,'PoZllIalt1kiu vý1koorníJho :k!OImllsařepi\e!dipisů'm §§ 4.' až 6. cís.
ntalřEzená má exek,učn1 soud, ,ruejsou~li bez,prlOs.třeidně 'Sp!lměny 'přeldpdkllady
§ , 13. ods!t. I. ,ďJ1s,;n:a1říl~ení ,před vynJelSJe11ÍrnwZS!Uldlkll' ou:děllení př.fkl'epu
op<lJtNtti si roz.hodn uit1í pozemkové přeV'OId!llí kOlmiseopříllJuSlt1nOlS,ti pře-
vodu v,1a'smidkého.

2. Shledá-l!i kJom~se, že př,evO\d v1astni.c:ký rOld'J)iO'f,ujepřed:P'i&ům §§ 4.
až 6. císařského Illa:řízení, tož má vY'zvl<l,tli vý:kOIl1IIL,Ý soud s,plrOiS,tře:dko~
vate'hl!u, by pr'oh:lá:sil:1\abělvem 14 dnů ,po ,cLorruče'lli l10Zlsudkm při! současném
S:J.oIŽieníva1dlila, ~dia 'chlce 'nlalbýiti pOlZremk,u n'a zá:kLaldě pOldmím.eIk dra'žehnírch
o nejvyšší na'bíldce.

§ 12.
Dojde-li talké 1P'l'dhIá1šelnJívčasně, toož je;st spros'tř,e:dlklova;teí~ně uděJitti

pňí'kloep '~ TrOzsudlk,em, Nnaik jest [oz.slldek 'Ů wdělení přík:Uepú ,vyl1!oitloViti pro
nejvyššího draJžiltelle.

§ 13. .
Ustanovení §' 9. 'odst. 1. po,už~j;e se na pře'j'ímací nálvI1hy a nalbírdky

(§ 200., č.,l. cíls. ř.). Sh led á':lil p'OizemJková přeV'cldlllí k,omi,sie, žepře'Vod
lllIaj,e't!rový ,ord'poruje §§ 4. až 6. c:íos<ářského nař.ízenlj., tož jest rll'abíd'kiu (pře~
jíllJjaoí návrh) odmí.tnoU'oi.

Společná ustanoveni.
§ 14.

SPl1o:střeldkov'aJte'lna má nGJbyté pozemky d'le mOŽlIL'oslti brzy dále pře-
vésti a do té doby ~pů'SOibem ve .smyslu § 4. d.sa'řslkého na;ř'í~e.n~ buď Siama
obděliá'V'ati,nelb dáibiotJděliati. Dailší 'J:řevododp0'V1dá p'ř.edpilsům cíSlařSikého
niařízení.

§ 15.
Přes<lJhuje..,l[ rroČlní zúroceni sJ)rIOrS,tředkovrateluOili' k n:aobyiúí po'zemků'

nu:tně vydané 'lvOItlQlVD~Ú~průměnl,ý roční výnos p1ozemku, tož b'wde uděllen
sprostřerdlko'Vkl'teillne na řádně dOllorženlQružáJdoslt po!!'i'ťkkému zemskému úřadu
pro oosaž do př'e,vederní !pozemku, nrejdéle Jaile nla dOlbu 3 le1t, ze státního
polklla;ruu 'dOTIlOISve výši Ptatsiva; p1řieoe nesmí ten~lo' oibnos př'e'S<l!hrolVla~~2%
kUJ:ních výida,jů.

§ 16. .
1. BOIlJiI1a!te'kpř,ev'Oldní IPro přeVioo po,zemků na spr'oistře1cJikJOIVlate1'U<ll

bude až Idloďla(1lšího přev!{)!ďu - ne vša!k dě,le, než 3 léta - odúčoolVán, bez
V'7idá:11Iíse prálva liin<lJI1IČII1ísprávy ik zaháÍ'erní patlři!čných kroků ok hájení zá-
koonéhó zás'tavního práva na PDplatte!k.

2. loSo\U-'lij pOlzemlky běllem 3 le,t dáa,e přelVeldeny, tDIŽ jedna se se
spl1OlstlíedJkJova'telnolu 've příčoiltlJě JJIO\plat1ků ,p'řelVodnich ipřiÍ nabytí pOlZemlku
talk, j1aiko '~d'YIby sPrQI&'tlředlkorvatelna byla zástupcem norvého 11albývaitelie ve
.smys:Ju vOIdu 6., :ll~t. c, ,po,z,námek k'Utlari~ll dle zákona z 9. únlOlr'a 1850 ř. z.
čísbo 50.

§ 17.
Nařízení n~bý'vá ~a:tti'OSti pTvým dnem po' vyMášce náJsleďujfdho

měsíce'.
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Provedené práce sekce nového měření c. k. kaitastt'u na Moravě r.1915-17:
R. 1915: Grafkké vymělNJvání Orafert,ctorfu:V. g. A.Nedoma, g. k$ime:k,

g. Pro Po~ů'ček.. .'
R. 1916: TrialIlgulace obcí Kobelnice, řIostěhrádky a RešQ1v.G. A. Simek,

g. Pr. Pot:Ů'ček. .
R.1917: Poly;gonálné vyměřlOváJníKrálova Pole. V. g. Nedoma,g. A. Ši-

mek, g. iFr; llio~ů·ček.
R. 1918: PolygOniHlnévyměřo'vání Králova Pole. V. g. NMom.a.

Provedené práce Sekcí nového měření c.k. katastru ." .Prazev r. 1914,.-....17:
Pracovní progr.aJllisekce nového vyměřováni c. k. kataJstruv Pr:aze..

Roku 1914: Triangulace města JaJblonce n. Ni:sou: 'V. g. J. Bran d I, Po1lyg.
měře4lí tamtéž, v. g. Jan Br andI, Jos·ef K o<<:;.fa g. Karel
W i n 'k lát. Triangulace města Paoov:a: g. 1<os.K řOJV á k ag.
Karel L·c v. Dokončení ,podrl~bného'rhěřeníndbficholvic a po-

drobné měřeni Paco<VJa:g. Karel G a Iru s a g. Prant, Mu ž ík.
PoldpoJbnéměření Ceského Brodu: v. g. lo,sef Pro k OJ j) a g.
Otto L a ,cina. Pokračování 'po<lyg. vYlněfřóvánl Chomutova:
Vf.g. Josef Novotný, g. RU1dolfLeiske a g. Karel Kopp~
,mann.

V r. 1915 a 1916 prováděny bylypioctáJřské a grafické práce, dá1e
evi<dencestáv.aHeílohoperátů a substituce pfi volných eviidenčníoh úřadech.

R. 1915-16 dále Pp. Brandl, Prokop, Muží'k, Novotný
ppováděl( evidenci V Pmze I.-VIII.

V r. 1917 provádělna byla ream'bulace úplná celé Pra'hy 1.-VI. pány
v. g. Novotným,. V. g. Brandlem, g. Pr10llmpema MlIIžíkem.V zimě 1917-18
by10 písemné 'vYlpraCů'V'ánícelé reambulace.
Provedené polní práce v c. k. triangulačni kanceláři v r. 1915, 1916 a 1917:
V r. 1915: 1. Ceské BuidějoV'ice,reamlbulace a nové vymě!řo·vání. V. g. J.

tIanisch a O. We~gert, 2. Kri1tzendorf, Ukol1lČenítrilangula:ce a
nůve!ace, G. J. Roihre,r, 3. Zemská hranice Stýrsko-chOlr'tatská.
III. díl. V. g. Stpoha :li P. Jasohke.

V f. 1916: 1. Král>ovoPo·le u Brna. Tri,angulace. G. J. Roihrer, 2'. Zemská
hranilce'Krajinsko~chmv:altská. V. g. O. Weigert a g. J. Rohrer,
3. Zemská hranioe Štýrsko-.chlolrvaitská.III. díl. V. g. Jasch:ke.

V r. 1917: Okolí Krakolva. Triangulace 16 obcí k Ú1pnllvěpozemkových po-
měrů o~evněného Krak1olva. V. iI. E. Demme,f. V. g. Pol,zer,
Jascihke a g. Rohrer. .

Triangulační práce v síti I. řádu rakouského, stulpňového' měření
byly letos znovu ,zaháljenyna Mo~avě. Jkh účel jest 'vY1plnitiprázdný ~o-
lyg6n moravský s olbvo>dovýmihody: Spá1avá-'PaJseky-Borný-Bradlo-
~osíř-'Brdo-'P.a'lava---RapotilCe~Am'brožný-JeŽko,v. - Stejně bude pra-
cováno 'V síti I. řádu v Uhrách, Oho'rvaJtsku"Slav'OlUilia Bosně~tIercego-
vině. Naty;to práce .se 'při\pojuljetfi,angulace Balkánu.

Současně se prop<muje určení pOllohytrrgolllometriakých b'Ooův koo-
formníah soustaváah Ipo,ledníkoyÝIchpruhů.

Jest si přáti, by k těmto' pracím zV1lá:š,těv českých zemích byli plři-
bráni češ1tígeometři, kteří OSlOUk tomuk1valílHkováni svým studiem a do-
brým jménem, že na všech mkouských, uherský<;ha tuzemskýah geode,-
tických velkých měřeních měH velmi záslllžnouučaJst. JClst ii:cihpři dobré
vůli dOSltik di,sPO'si'C'i.

Agrární operace na Moravě. Stav r. 1918.
A.) Scelóv{ni hospodářskýchpozemkú.

Obce v pokročilém stadiu technických prací:
O b echa účastníků O b e c

Drbálovice 484 72 Roštění '
VanO'vice 731 100 Drahlov'

ha účast.
686 '214
169 59
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Ob e c ba účastníků Ob e c
Štětovice 424 97 Soběchleby
Vrbátky 375 99 Jevišovice .
Certoryj 216 54 leranovice
Smrk 684 46 Martinice.
Starnov 978 185 Mysločovicé
filusovice 417 186 Sazovice
Tučapy u liolešova 442 16t liostisová.
Rymice . 550 175 Dohromady

Obce. v nichž s pracemi dosud se nezačalo:
O b echa účastníků O b e c

Siv'ice 385 1~9 Cechy.
Pozořice 427 240 Toveř
Kralice . 995 198 Racková
lirdibořice 365 64 lopy
Dubany 527 184 Domaželice
Nenakonice 460 133 Přímětice.
Velké Prosenice 287 87 Dohromady

8.) Děl e n í I e s ů a I u k.
V pokročilém stadiu:

Ob e c agr. spolků ha
tlalenkov . 173 887
Doloplazy 1 37
Poteč 1, 163
Krhov 1 5

ha účast,
665 121
877 358
535 143
472 171
360 89
380 108
263 54
9708 2493

ha účast.
•• 453 94

226 71
U20 103
308 122
425 98
850 123
6828 1666

účastníků Ob e c agr. spolků ha účast.
. 758 Malý Jeníkov . . 1 U
48 Velenov . 1 53
82 Šanov 1 215
12 Dohromady. 179· 1371

C.) R e g u I a c e.
Ob e c agr. spolků ha účastníků Ob e c agr. spolků ha účast:

lirozenkov 3 201 158 Těšice 1 55 51
Nezdenice 1 92 30 Copanovice 1 2 20
Velká 1 205 60 Ninčov. 1 68 22
Javorník 1 141 142 Dohromady. 9 764 483

Nově podáuy návrhy nascelováni hospodářských pozemků obcí:
Dub, Kokory. Bořenovice. Tučapy a Sedlec. návrhy na regulaci obce liro-
zenkov a Pitín.

P o z n. r e d. Jak patrno. jest zájem o agrární operace velký a jich
význam hospodářským stavem a uvědomělostí rolnictva roste. Jest si přáti,
by úřady věnovaly Hm nutnou péči a místo rozpouštění personálu tento
uvolnily 'k urychlení tempa provádění těchto životních potřeb. Jest po-
vinnOSti zájem pozorovati a parlamentními kruhy nutné proStředky uvol-
niti, by stejně jako průmysl i polní hospodářství vzkvétalo. Jest to pod-
mínkou zlepšeni výživy do budoucnosti.

16 .
16
60
992

Mapa Čech. Vý.sllaMkav TecbJnů!dk~mmws,eu v Pra!ze.
Naos1'avu 400Ie.téhiovýrbčJ,vYldámi prvéčeSlké majpy Cec'h. -- kterou

v roce 1518 ná1ktaidJemslvým vypla:!lélkiaJř,3) českoib:ra,trSiký,tliSlkalřM oj k ul á š
1\ :1a 'Uď i laln v MllalďéBO[ieJs1alvd.- ull>'DO!řádaI0T:echn:ticlkémUse!umv Praze
,výlstaJvikuma1p, vyQ)mný!ch z bohaté své zásoby, talby 1z;ná~Qlrn.ě'nbytl vývoj
ZiOIbnlJ~()IvámíCech ,až ,db nové d101by. .

Vytst\avena je Iwšem repr.od>u1kcemJalPyKlaJuiďilM1I01VYz no,vě'j<šídolby,
kteTá P'Odle re'hid'e1jIMc.hzvyků je olfii'enltolVámlak i'iihu, dbs:a1huje l7Z j:mén
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mětslt, která jSOlu v!1lalČlka:m!iwlzllršenja! na ,P!3Ipelžskáa k'aiMn:ická. Z Prahy
vybíhaiícesty 'J:římýlmi 'směry a oJ">Viod'){iráillovství (lIznaičen je liels,em.Mapa
sama jle vvorný vÝlkrOIll tehd,ejší doby, obraz ,aílevědiolll1é prá'oe kl1.l:turní
a vědecké Če:s1ký!chBmtří.

Práci, kterou v ée'chách 'vykro,n!all Klall.l'di1an, pri(JiVteldlina MÓ!L'avě
KomenlS'kY.

PodOlbný Pi~us 10 ma!IYUČech 'a IS,OIU.seidlI1lÍ'C'hzemípoidni!kl mistr Jan
ZaibJrádlk,a,matem1a<tlikJa astrrOlI10m.pn3JžSiký,leč n,eidid~omč'Í/lpráchsvlOÍI. Další
ma!pa; poohází lOď Z,ikmllll1dia z P,ulch'Ova,vy'tištěná J;anem KOSloř,s/kýmz Ko-
soře v roce 1554, která 'jle' jdž opa!ťřenia měřlíink,emiJ.ěmeaké mmle.

KjlauďifliTIo:vamapa d!oiŠ:lamnolhých ,r'eprod'u!klCÍ, j:ailw v Mtinstej1Q,vě
"oeographiiW«, dále i v jeho "COISmlOg'flCliPhdk,Dlaruší malpu naJkresli'1
a v r. 1568 v Praze vydal J a TI C.C r ig i TI:g e r, lu1heráns!ký fairář, rodilý
z Jáchymlova, tisky lťéto mlqpy jsou ve~k'e Vlzáan:é, z,a.to hojlnJérj:sKJIUjeH
repf'odlui!{iCev a'tllianlJ1elc'hOr'tielliiovýtch, Ce:lmalr,ilOlvý1clha Bus's,elllllelchelfOlvýdh,
jež jsou též v museu ,z,a.stlo1wpeltly. _

S 'J1ovděbenlÍmkmj:slký!m vYldáIlJaibyla 16119mai~a Cech, MeTOU sestroljH
P a v dAr e t í n 'a hnleld'na tlo 1620"11IaIkrelS.l:illA 'e g IItdi u S SaJ(be IIe r SVIOU
pělkuou l11Ia'pu,!k'flemlu'Ů'zKlioibHlIla hlolnním otkradilpobil'eldy lllla 6 mětslt českých,
po levem ,okna'j1iposltalv:ami kr.áJ1e, šille'Chitlice~kUIPce a TIQlI!níllm,pOl p!1aJvém
ok'ra,H posúaVia'm'Ílkirá[ovny,ŠlLech:t~č'l1JY,klUp'colvé ,a selky. V legendě uváJdí
poznám!k'u »Nollliilll!a que hiaibet1Jnilangulum ilt1JHne sunt Bohtemki:li«.

A1relt!i1Il!lohstamll si raku 1630 drUlhé ,vyldáJtlIÍsvé ma/py. Jeho, rna!pIabylla
rovněž přelvzalúa dlo rcelé řa1dy 'd1altš,kh,atli'antů',které vY1dalftSanlSon" JlaiUolt,
NolJin, van B1lae'U"J,a'Il.lSISOlli,Waiesbe,rg, Witt, V~sc:he:r,DiaJ!lJkeT;ts,Sandrart
a jlilní. SI,uší též v~pl()mmo:ulti mkllPY Coch, ktell'IOU 1661 vydlaru J 'a1!lJJar o~
s I a v C'ti lb,ora ktelrou 'ryl K 'aJŠ ,p,aT W 'uS,sin. NáJsledlující Il)1a!p'aM. ti l-
Ie r 00 va prOVlelden'abyVa ji,ž .za úč!e!l~ \'OIjlens!kými nák,lialdemstiavů čeSlký,ch.
Vyšla již po smrti MiiLlerově. ObSalll.'UfieIlJa 25 HLS:t~ch12 krajů čeiSlkých, je
opatřena sítísltuJ:ňIOV10!U,hlOirYvyjáJdřeny ,jsou me!vbO'diolllpahJ1b!koyloua má
48 zna;ček v tegenldě. R,oIhy olzďiolbeny j.soOlUlpěklllými rYlúina:rni'Ra:illleTlOvýmil.

Mapu tuto cZJ1h<e'I1IŠHna 9 rbilSt'ůWi e:la,n:d rolku 1726. Origilllállní mě--
děné desky mlalPYMii.lil'e:rnvy ,i malPY Wliedlalr1ldroviYvYSltialvellllYjS\Ouv Mulse'u,
kJamž z,apůj,čeny Ibyly Zems'kým výlbor'eIt11krábovist'ví Českého. V rozměrech,
<podQbný!chAre:ťůllJOIvěm1apěvydia,11760 E'rber ve Vítdni mapu Če'ch,o'Zdl()-
benou poh'ledem na Prahu a Ik1orIJleč!něIV 'Iéúoch 1799 vYidla:J<iS ,t e g m a y e r
a S c Ihw ,ab vle Vítdlllli »Mla(pu!krM(JIVIstvíČeského« v nělrneckéim a Č!esikém
jazyku, "

Když v pO/oe1800 zalč:al vyiChálzetd v'e V~d!nli-"AJ'llgememer Sch:ramb1i-
scher Atl3Js« U SchailllbaJchte'r;a"z,atltačeny by11y s,t1arší tIIomlilllV:VY la!t~aJSY
z užíván{J.

V roce 18(}9 vyšl10 D];albalóQVO»Králtiké popsání České'bol králllOlvství«
a v něm mapkla, ;k ná,ž ge'o~,NI3~i!Cképoske tdKltdrulDavid. V létleldh 1826 <liž
1834 vyšily 'kTaJje6eské dIe Mti,uera, 'krelSl1:ellléK r e y b 'v,eh em a I~omlec'!lě
končí iíaida mapdu K·o ,ř ,i' s t tk 'QIvou.

Kromě toho JSQluvyl'oi~eny ,i ma,py Ikráilbvství Če~kéhOi, vy1drainév,O'jeti-
&kÝm g,eog,ratf:ilckýmústalvem. Výtslt!avku IZIa!háiil předlsleda Mlusea. tech'11li-
c!kéih,o(Jr. J,arna1Jkai'a 'nla 'úo vrchní ,z,emsiký s~(ljvebníf'ald'a f1i:<Iillapoldlal př'e'-
Medný výjkillaJdoVYllo~enÝch mla,pách ;a konečně kráitikým ,dloslovem dvor.
rlaJdy Jla:reše by:la zaJh~jrQJvacísI~ai\'t1JOiStsko1l:čen:a. P.

Dvě stě 'let stavovské inženýrské školy v Praze.
Te!chniCké museum v Prlal:z;eusI:rQJřáJdialodn:e 6. ledna ,t.r. v mílst-

nostech fyS'iíká:llr1iílhoÚis:tav,uoeslké vYlsolké §!k!O/lytechnilcké v Pr'aJzeOOillav'!lIOU
schůz,izla Siouičri'!l'l1lostislbto'fUp,J100esIOIJ1S1kéhona palměl :z;aháj-enípřeeLnášek
na s'uavo\"siké iinŽ!enýr'siké škole ,dne "7.' lloona 1718.
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Sc'hů'Zli'2)<ťhá1i'lJ. M. rektor dr. F eH x a uvÍ!tlaOi .přítomné zástupce
Ces'ké ,aJkaJdemie,vě!d, U1měníi3:s:~oVleiSltllostli,NámeLoh'Ols'P'OIdářSlkéh'OÚ's.tawu,
Zern.ské ,správní !k'om~s.ea mí.sttoc1rži;te~slt~ikrMov'stlVí Celslkého, ja:!k:'OiŽ
i ostatní přítomné zástu,pc'e.

N.a to ,pf>Olml'uv;illpřec1se/d1a"VeahtrubClkéhomusea dr. ,tec.hn. J laln a t k a,
dále piíedlSleid:aSpoDkuI<lJI1chi,tektů'a inže'nýrů v kráLolvstv,í Ceském dr.techn.
K.I í r ,a iZáJsitU!J)iOe.polslluohalČů,techmi~kyG,ut w i r ItJh.

SIa!ViI1lolstllllířečo Ž,iV10:těa působení W,~Herrbeorga,Schora: iaI Hergeta
p'řed'11esl,divorní ,!"'wd:a:Vel f ,Ií k.

RekJttorIpa:!k:vřelým tdoSlDoive.mz.ak,oI1lČ'tl,schůl~i.
OdpťvDdne,o 3. hlod:ilně;zahájenlwtby,Lavý.s:taiV1klailiJstliJnzdo1by sta:vovs'k:é

inžený:rSlké šlm1lysI1de'ČJ]o,uiíečí předsedy ,eLra.techn. J 'a Th a ,tk y. Vyložetny
byly li!s,tinrya 'podání W'illenbergovy, jehlOpí'semll'á práJce z 'Olborulopevň()~
vální" jeho vysvědiČielllíZlachiov.a:DOIS'IIiZ Leh'll'i'oe",dále Hstti'llYSchoro'Vy, Her-
gelt!ovy a tlawlloV1Y,lněkteré žádiosti GerSitnefl(~vy, veldlle vzorů výk!alzťt
o p'rOIspěchu a v~svěd:Čii:míztehJdeJjši d/biby.

Ustiny lJa:p\i1j6eny,byly zarcMvu krMovskéhohliavllíhlO města ~rahy,
Zle zemské J"le'gíls:t!natlwrya· z aJrch~V'umílSltlOldržiteillSikélhiO.

Státní zkoušku v učebném běhu pro zeměměřiče na c. k. čes. vys.
škole technické v Praze složili od března 1917 pánové: Jiří K i n s k Ý
z Králov. Vinohrad, Antonin C hra m o s t a z Vlašimi, Zdeněk Va c k e
z Bezna, Jindřich Něm e c ze :ližkova, Josef P r a ž a n z Hradce Králové,
Ladislav Bar t o š ze Sušice, Josef F ik a r z Lobzů, Max St e i ne r
z Lapače, Josef Bič i š tě z Prahy.

Autorísační zkoušku pro civilniho geometra složili u mistodržitelství
pro královstvi Ceské od počátku r. 1916 do polovice r. 1918 pánové: Fr.
li rdi i č k a, Prant: li a I i k, Josef K u drn k a, Bedř. Pro k o pec, Sobě-
slav K o z e I, Josef K u ul č e k, Arnošt Vo bor ní k, Josef Š i l;Il e k, Adolf
li e mm r, Josef Vrb a, Jar.P r o k e s ch, Ant. Z a i i c, Václav Sč á v a,
Vlad. Zem a TI, Karel K a s tel, Antonin K I u b a I, František V á I a, Jar.
Pud f, Ferd. Men g e, Norbert F r e ik a. Jaroslav Kr e iz a. Ceskou sekcí
inženýrské komory 'v Praze udělen byl počet autorisaci v r. 1915 celkem
4, 1916 celkem 3, 1917 celkem 6, 1918 prvé pololeti 1.

Zápisy posluchačlt geometrie v poslednich třech letech na čes. vys,
škole technické v Praze. V zimnim semestru stud. roku 1915-16 bylo za-
psáno 17 posluchačů, v letnim semestru také 17, v roce 1916-17 v zimnim
i letnim semestru zapsáno 15 posluchačů a v zimnim semestru r. 1917-18
zapsáno 18 posluchačťt.

Zápis na kursu geometrovském v r. 1918 na c. k. české technice
v Brně: Posluchači I. roč. řádili 2, mimořádni 2, válečni dovolenci 8. cel-
kem 12. II. roč. řádni 4, válečni dovolenci 2, celkem 6. ,

Státní zkoušku geometrovskou na c. k. české vys. škole technické
v Brně složili v r. 1915 p. Fr. Pás e k z Rychtářova na Moravě, v roce
1916 pp. Ed. B u d:i k z Brna a Karel Pat á k z Olomouce, v r. 1917 p. Jan
K ř i ž z Lískovce na Moravě, v r. 1918 pp. Niko C v i I i č e v i č z Kor-
čuly v Dalmacii a Jan Kr e t z z Blanska na Moravě.

Autorisací bylo uděleno u moravské inženýrské komory v Brně:
v r. 1915 celkem I, v r. 1916 nic, 1917,celkem 3, v r. 1918 dosud 1.

Úmrtí. Dne 5.k'větna· 1. T. zemře'l pti' krátké nemold koJ" Ing. Frant.
K r o 'b, c. k agrárni stacv1ebni komis,ař u agrárních opemci v Brně, 1. Č.
domdbranecký inzenýr •..'poruČík, a podhován pro'zaUmně' llIa vojenském
hřbi,to'Vě v Levioo, v TyroIích.

Jmenování. Ve slu0běc. k. evidence ka:tastru: ~an Vla'd. li a j n ý,
Fr. W i n t e r a Rog-e:soBa s s ojn, ,evidenčními vrchními inspek,tory.
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