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P~i oříle~itosti
(Jeř~anicích)
naklonil.

prov~rky

~ylo kon tatov~no,

ůkl~dn~

prohlídka

~ter~'1l'e ~ří~ ukotven,
prorezav~l~.

při t~to

PO jednom oam~tním

o~i~iny

je orohnil~

Výdaje

že tr~'1l,ve

plec~

bylo nutno otevřít

zape~et~na

e
makovic'

11hev s ookumenty

to:

spisu z let 1853 a 1900. ~ t~c~to 3cis~ se

~řadu v Grafensteinu
za obnovení

Poole rozpoětu

objasnila,

a c~r~nící

kopie, ~ter6 se na farn'm

patron~tního

v qermannst~alu

že se kříž v~~e z~eteln~

Drohlídce

a v t6to ~yla n~lezena

pořídily

střechy kostela

mistra

~fad~, resoektiv~
(Grabštejn~)

u

uložily

~špice v~7.e 8inily:

klempiřsk~ho

Franze Glasera,

Langenbruck,

(Dlouhý ~1ost) za novou kou Ii, v p Le cje ov án f t r á-nu , ooz lacení
hromosvodu,

nát~r ~říže a výpomoc

po~le rozpoětu

~safe

'1listratesaVského

Ja erlich

(Javorník)

šindelová

pr~na a výpomoc

Podle rozpoětu
'crieoh t a ,

mistra

Grottan

za usazení

nov~ho

Dři postavení

po~rýva:ského

Ct.{r.:óidek
n. 1.)

při postavení

kříže

takže celkově

rozpoětované

majetku,

~mila Pfohla,
trámu, nová
kříže

193 Kě

Franze Wagen-

jakož i v~'Pomoc
1200 ~ě

náklady

2033 rC

činily

církev v ~'1lannsthalu (Jeřmanicich)

yla shora ~veden4

~4stka vž~y po j

hrazena patronátní'1lúřace11la o~cí qermannsthal
V dob: této opravy
dcera a dědiěka

640 Kč

za dílčí odk ry t f

kooule věže a její nové usazení,

Jelikož

p~i jeho postavení

v~že kostela

dne 20.1.1930

vy~onává

zemřelého

je

ez

né oolovin~
(Jeřmanice)
práva patrona

majitele

panství

Jeho F.xcelence Franz hrabě Clam- alIas, paní Edina Winkelbauer{ov4),

c of docenta,

Wien

(Víde~), w~~ringerstra3e

30.
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Ja~o administrátor
Peter Bittner,

fary ?oso~í velebný

faráf z Langenhrucku

Farář Herrmansthalu
S ringer ne~e~an~
Ja~o ~omisa~
G~nt~er

patronátu

v

(Dklouhých

velebnÝ

v 45.roce

p~sobí ddchodní

Grafenstein

ermannsthalu

~ostl).

pán pan Josef

zemfel dne 30.9.1937

Bariczek,

Starostou

(Je~manic)

pán pan oater

sv~~o vVku.

rentmistr

(Grabštejn).

(Jeřmanic)

je pan Josef Hartig,

v čísle 219
Hermannsthal
Starosta

(Jeřmanice),
1\dministrator:

obce:
(následuji

J. artig

zachovej

který by kříž i oltář
(vlastnoruční
pravým

vlastnoruční

(ochra~uj)
oodpis

Tvému národu oravou

křestanským

v Liberci, ~n
Za spr'vnost

1937.

natronátu:

odoisy)
H.
.
k
",untner
Barlcze

ro

nás před rudým ruským morem,

spálil a kněze by zavraždil.
patera

ittnera)

katolickou

víru a napl~ lid

duchem!
xoriec

překladu

2 .října 2009.

v

pfekladu:

Ervín Šolc (vlastnoruční
Liberec

~omisaf

Pater Bittner
farář v Langen ruc~u
(Dlouhých Most ch)

Svatý kfíži,

Zac,ovej

dne 8.1istooadu

14 (460-14),

a Pískovn~

4.~.

..~?:~ ...

podpis)
654

