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Mária Reif  narodená v r.1865 v Alszó Szúcsa (Dolná Súča) pri Trenčíne bola pôvodom židovka (Judisch vierovyznania), 
narodila sa ako Barbara REIF svojím židovským (Israelita) rodičom: Mauritius a Rosina REIF,  kde jej otec bol 
kupcom/obchodníkom (zápis v matrike – mercator). 

 

       Práve príslušnosť k  Judisch viere bolo dôvodom, prečo sa Pietro a Mária zosobášili až tak neskoro - v roku 1891. Mária 
musela totiž najprv konverovať na katolícku vieru a to sa udialo až 7.2.1891, kedy bola Barbara pokrstená na Máriu 
REIF. Zaujímavosťou je aj to, že v tom čase bola v 7 mesiaci tehotenstva, o dva mesiace neskôr sa jej v Széles Kút (Sološnica) 
syn August (24.3.189). Až následne o ďalšia dva mesiace sa Pietro Bevilaqua a Mária Reif  17.5.1891 taktiež v Széles Kút 
(Sološnica) úradne zosobášili. 



Zápis v matrike narodených : dieťa „Mária“ narodené 8.9.1884 (pokrstené 14.9.1884) ako „illegit“ (pozn: nemanželské),  
otec: Petrus Bevilaqua, narodený Meduno Italia, kamenár (lapicida), katolík 
matka: Maria REIF , narodená Alsó Szucsa (Dolná Súča) – Trenčín, Hebrejského pôvodu (židovka) 
miesto narodenia Süttő (Hungaria)             Poznámka: Matka je zapísaná ako Mária, pokrstená však bola z Barbary na Máriu až v r.1891... prečo ? 

 



Zápis v matrike narodených :  

dieťa „Petrus“ narodené 19.6.1887 (krst 3.7.1887) ako „illegit“ (pozn: nemanželský)  v Alsó Szucsa (Dolná Súča) – Dobra 24 

matka: Barbara REIFF (židovského vierovyznania)   

Dodatočný zápis v poznámke : 11.3.1888 dieťa umrelo 

 

 



Kópia zápisu z matriky narodení:  
Dieťa: Joanes (John, Ján) ,  narodený 27.1.1889, pokrstený tiež 27.1.1889, illegit (nemanželské diaťa),  
matka Barbara Reif, otec Petrus Bevilaqua, miesto Alsó Szucsa 5 (Dolná Súča) 

 
 

 

Kvalifikovaný odborný preklad textu poznámky z latinčiny: 
Matka bola 7. februára 1891 v Széles Kút (Sološnica) pokrstená 
menom Mária a 17. mája toho istého roku sa s  otcom dieťaťa 
zosobášila. Na základe toho bolo podľa nariadenia potomstvo 
ustanovené tiež za zákonité 30. novembra 1907 pod číslom 
65/1907. Zaznačené 3. decembra 1907. 
Ján Hever, kňaz (zle čitateľný a neúplný text) 
 
Poznámka: 
Dodatočný zápis legalizuje dieťa na „manželské“ po uzavretí 
manželstva Márie REIF a Pietra BEVILAQUA dňa 17.5.1891 
v Széles Kút (Sološnica) 

 



Kópia zápisu z matriky narodení:  
Dieťa: Augustinus,  narodený 24.2.1891, pokrstený 29.2.1891, illegit (nemanželské diaťa),  Széles Kút (Sološnica) 
matka Mária REIFF               

 

 

Kvalifikovaný odborný preklad textu poznámky z latinčiny: 
Toto potomstvo bolo uznané za zákonné skrz manželstvo ich 
rodičov, totiž Petra Bevilagua a Márie Reiff, ktoré bolo uzavreté 
dňa 17. mája roku 1891 v Szeles Kút (Sološnica). Úradník ho na 
základe poverenia písomne potvrdil 7. decembra 1907 pod 
číslom 2938. Podpísaný Ján  Ktorek, miestny kňaz. 
Poznámka: 
Dodatočný zápis legalizuje dieťa na „manželské“ po uzavretí 
manželstva Márie REIF a Petri BEVILAUA dňa 17.5.1891 v Szelés 
Kút (Sološnica) 

 

 



Zápis v matrike narodených :  
dieťa „Angela Katalin“ narodená 4.2.1893 (pokrstená 12.2.1893) ako „legit“ (pozn: manželské),  
otec: Péter Bevilaqua, kamenár,  katolík 
matka: Maria REIF , nečitateľný zápis, katolíčka  V poznámke zápis: zosobášení 18.5.1891 v Széles Kús (Sološnica) 
miesto narodenia Süttő 242 (Hungaria)  
 

 



Kópia zápisu z matriky narodení:  
dieťa: Ernestus,  narodený 24.1.1895, pokrstený 27.1.1895, legit (manželské diaťa), Dobrá 39 
otec: Petrus Bevilaqua, kamenár 
matka Mária Reif

 




