Register for wardship and guardianship (orphan's book). P. Rejstřík pro poručenství a opatrovnictví (kniha sirotčí). P.

Sequence
number
within the
year
Roční
číslo
běžné

1.

102

Date
Den
nápadu

Name, surname and
birth date of the ward,
name, surname, status
and place of residence
of parents
Jméno rodové a přijmí,
jakož i den narození
chráněnce, pak jméno a
přijmí, stav a bydliště
rodičů

2.

4/8

3.

Hackl
a) Katharina
25/11/1884
b) Anna 23/2 1898
c) Karl 26/1 1900
Children after Carl
Hackl, music leader,
deceased on 14
July 1901 in Nýrsko

Place
where the
ward
resides and
the way of
his
education
Místo, kde
chráněnec
se zdržuje
a způsob
jeho
vychování

Issuing of
bills
Vydávání
účtů

4.

5.

6.

Guardian:
Fechter Wenzl
butcher in
Nýrsko on
21/8/1901
Johann Hackl
teacher in
Skelná Huť
(Glashütten)
on 3/5/1907

at grand
father
Wenzl
Fechter in
Nýrsko

Name,
surname, status
and place of
residence of the
guardian and
day of
commitment
Jméno a přijmí,
stav a bydliště
poručníka nebo
opatrovníka a
den zaslíbení

Important
provisions of the
court during the
period of
guardianship
Důležitá opatření
soudu po dobu
poručenství
(opatrovnictví)

Summarized specification of
funds and its allocations
Úhrnné udání jmění a udání
rozdělení po případě
provedeného

Title

7.

8

K

Refund

h

K

h

The grandfather
from father’s
side Wenzl
Hackl in Nýrsko
commits himself
to support his
grandchildren
Anna and Karl
Hackl with 2 K
per month

Mother: Anna Hackl
deceased
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Date when the
guardianship
expires and funds
will be returned, or
eventual
guardianship’s
prolongation
Den, kdy
poručenství
(opatrovnictví)
pomine a jmění se
odevzdá, jakož i
případné
prodloužení
poručenství nebo
moci otcovské
9.

Notes
Poznámy

Deposit mark

