
Архивсна грађа 0 Јеврејима у Србији.
Иаписао врховни рабип Др. И. Алкалај, Београд.

Овом ириликом ()0710сило даље податке из Државнв Архиве)) 
и то шакве који су, иа жалост, ироиалги за врвмв раша, али су, 
срвћом, сачувани у аојебииим научним истраживањима Г. Тих. Р. 
Ј01Јр^ђев'37г.ћ1.а, 7.оја је 011 обрађивао у разиим својим, студијама и иа- 
иисима. Г. арофссор ђорђеогпћ ми је љубазно ставио шу грађу иа 
расаоложепе, да је објавим у Јеврејском Алманаху, иошто јој је 
шу иајзгодније. меаио за аублнковање. Такав Алманах и шреба оа, 
у својим. радови.иа, сачува испг&риске 17■ културне аодаткс и доку- 
м -нта, 7;оји се шичу Јеврејошва у паигој бржави.

Ови су архивски иодаци ароараћеии 1! комеитарисани оД 
стране Г. ђорђевића у 'н.њеоо.ОЈ кнмзи ״И״ Србије Кнеза Милоша••, 
у нарочитој глави, иод наеловом: ״Јевреји". (Стр. 162—163).

Иако бивмо тмали да овој синтези Г. Др. Ђорђевића, бодамо 
неке своје■ ирнмеобе, објашњеим, и ћоиуие, ми за сад одлажемо тај 
аосао и само :ће.чо изложиши, без икаквог комешиара, хронолоштм. 
реДом, симе изворс за грађу историје иаших Јевреја, јер држимо 
оа је арва и важнија бужност штти 7нш.о већу грађу, ба бии 
се, 31а и у 71ајшири.х кпнпгурама, логла коистругиатт исгиорија 
Јевреја у 4(Г/пој Аржави.

*
1.

9 мја 1824 готше иише 113 Београда ђорђе Нешроеић Кнвзу 
Милошу: — >Ове недеље дођоше два татарииа : Ирви Ферман 
ради кадпје да ресим од 40 пара 100 гроша вишс да пе би узео. 
Суда преко кеспаиа прегледати и 110 закона (!) И, даље, други 
татар донесе Фермап радп ђумрук тариФа и ЧиФути да престану 
од сваве службе царске свуда по парској држави, тарпФа нова 
само због московске стоке п московских иоданика«.

(К. К. Пародне капцеларија 1821)

2.
1( м1ји 1824, аише из ЊограДа Јовии Обреновић Кнезу 

Милошу: — »Јучер, потто смо ми овде допмп, дозвао јс чествти 
везир све Чивуте овдаппве и прочитао им је царски Ферман, с 
којпм искључавају се сви Чивути отправл.ања какове ли буд 
царске службе, особито ђумрука каковог му драго рода, п опре- 
делвће се на љипо место Христијани С.тедством встог Фермана 
измењеп је Чивутип, тамиврија овдашн.и, и његово место занпмио

‘) Видн Јеврејски Алманах, III., Др. Алкалај, Архивска Грађа о Јев- 
рејнма у Србији, 
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је Ђорђе Базрђаи баша везиров, само за време док се други нађе״ 
који ствар разумева.«

(К. К, Јоваи Обренпвић 1121).
3.

^Тефшер арачки вароши Београоске 1825. лета״, — [За 1825. 
годину сачувао се: »ТеФтер арачки вароши Београдске«, из кога 
се види колики је био број есиаФа, чланова есна®а и број арач- 
ких глава те годвне. На крају овога »тефтерас налази се извод. 
у коме је назначен само број арачких глава. Томе изводу. који 
ја за 1825 годпну саопштавам овде у целиип, додајем јоп1 руб- 
рику : >Број члапова еснаФж. Што је овај број маљи од »числа 
арача«, то је 3б0г тога пгго су у число арача, код појединих 
заватлија, ушли и браћа, синовн, калФв, ортаци, и шегрти (код 
касаиа чак и чобани) њихови као арачкс главе, који се нису 
сматрали за члапове еснаФа, а улазпли су у арачке главе] :

?С׳ Бр״ј
\о" Чиело Нопис свију сснаФа глава чланова 4־ 5 Напоменаарача арачких о а
£ мај стора)

1 101 Еснаа־ бакалски 60
2 28 מ ковачки 11

7 מ опанчарски 6
4 112 יי абаџијски 39
5 06 ח магазаџијски 25
6 31 יי мумџијски 13
7 93 יי папуџијски 38
8 13 п кЛунџијски 9
9 26 יי туФ^Ј^ЈЏ^јјски 10

10 97 н ћурчи јски 40
11 199 п болтаџијски 87
12 19 мутавџијски 7
13 9 ח бојаџијски 0
14 10 מ грнчарски 6
15 28 ת калпакџијски 14
16 70 מ дувђерски 27
17 39 די симиџијски 12
18 273 יי терзијски 90 Овде је само

19 70 מ ћеримиџијски —
списак људи, а 
мајстори нису
издвојени.

20

21

19

240

ין фучиџијски

и (самарџијскиЈ

7 У изводу стоји 
само еснаФ «>у- 
чиџијски, а у 
те<1теру на до-

п механицијски 80 тичном месту
22 10 Клер црковни -ЕсеДФ Фучи״
23 22 Есниф јогурџијски 10 џијски и самлр-
24 70 • касапски 18 џшјски
25 21 п баштованџиј ски 12
26 18 л берберски 6 Број домаћина

27 169
Варошани разних начина није могућнп

житељи извести.
28 41 Конак Јего Оијјажелства
29 208 Јеврејп 114 п מ
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Число
арача

Пјпис свију еснаФа глава
арачких

Врој 
чланова 
есна״и 

мајстора

! ев

иס
Напомена

30

31
32
33

638

280
40
27 

3229

Страни и бећари у ва- 
роши живупгчи 

Сава-махала 
Батал-џамија
Палилула
Арача ио 3 кр. 12 пара 

наплаћено

105
91
70

Број домаћина 
није мпгуће ис- 
вести.

4.
Твф/мер арачки вароши БеограОске 1827. аешаи. — [И за״

1827. годину очуван је >Т0Фтер арачки вароши Веоградске« 03 
кога вадим исте податке л на исти иачин као и за годину 1825 ]

Врој домаћииа 
није могуће из- 
В0СТИ.

©*1=иסי

V
Рн

2 5
1 д

Преводим суму из свију 
есваФа

Вр°ј 
чланова 
ссваФа 

мајстора)

6 £* »

и а

е 1342 Бећари у Веограду живушчи и
јабанџије

2 156 ЗЕенаФ болтаџијеки 60
3 60 лончарски 27
4 120 папуџијски ״ 42
5 379 терзијски ״ 92
6 122 ,, абаџијски 35
7 249 механџијски 100
8 128 б вкалски 68
9 96 ћурчијски ״ 36

10 70 магазаџијски 33
1е 25 калпакџијски ״ 14
12 21 п туФвкџијскн 8
13 17 мутафчијски ״ 9
14 12 бојаџијски ״ 7
15 14 кујунџајски ״ 7
16 13 Фучиџијски ״ 6
17 105 касаиски ״ 24
18 75 дунђерски ״ 45
19 43 п ковачки 17
20 29 П умџијски 17
21 47 п С ш1иџијски 13
22 29 п баштованџијски 13
23 43 јогурџојеки מ 15
24 171 Варопгани р!.зног реда
25 239 Ј Рвреј и
26 27 ЕснаФ берберски
27 11 чарукџијски ״ 6
28 9 грнчарски ״ 3
29 44 Двојаии Јего Сијателства
30 15 Ћерамцшје 3
31 4 А.1 зси 4
32 319 Сава-махвла 178
33 206 Палилула 111
34 36 Ватал-џамија 22

4276 Арачи ио 3 гр. 12 параЧ4е10,32

1!рој домаћина 
није могуће иа- 
вести.

Н а п 0 м е и а

Овде саопиггавам извод ванимаља и занага ван есна«1а:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
20
29
30
31
32
33
34
30
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5()
51

рабаџија 
аласа 
дувђера 
асур џија 
ашчија 
бакала 
капамаџија 
сакаџија 
табака 
шалнтриџија 
ћурчија 
свнрача 
механџија 
мутавџкј а 
тутунџија 
налбанта 
самарџија 
тамиџија 
кочијаша 
качара 
терзија 
касапа 
ужара 
папуџнја 
ташџија 
ткача 
абаџија 
воденичара 
нољака 
колара 
кокнчара 
баштоиана 
брадвара 
шупера 
Фурунџија 
грнчара 
догрмаџнја 
кованџнја 
учнтвља 
клнсара 
ђакона 
малера 
амала 
снмиџија 
магазаџија 
калпагџлја 
ту-Фегџиј а 
трговаца 
ћерамнџија 
еишегџија 
базрђана

5
2
3
8
2
4

2

1

5

7

2
3

1

1
4
1

5

1

2

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1

1

3

2

1

16

4
2

27
1

3

1

1

1

7
2

7
1
5
2

Ј

4

13

1

4
3
3

2

1
8

6

9

1
8

1
1

1
1

1

1

6

2
2

1

1
4
2

10

1

1
8

1
5

28
5

38
14
4
8
1
2
9
4
7

32

8
4
1

6
3

21
8
2
1
4
1
6

2
9
1
6

2

1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
4
2
8
4
1
1

За пренос, 74 5 22 49 64 4 39 257
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Цаионена. — У број Језреји заннтлија треба додати ј״ш двадееет и 
две осоое: учитвља, попова и ђакз, којв су вабелешене уједно.
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Пренето: 74 5 22 49 64 4 89 257

сеиза 
мевулџија 
квФеџи ј а 
подрумџија 
асталџија 
воденичара 
баштована 
винораџија 
полицаја 
телала 
казаса 
тенећеџија 
сараФа 
хећима 
пекара 
кирајџија 
овчара 
ћумурџија 
кујунџија 
калдрмџија 
киаџиј а 
екмегџија 
скелепија 
слуга 
гајдаџија 
говедара 
кечеџија 
пандура 
ковача 
грнчара 
млекара 
чесмеџија

1

4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
5
1
1
1

8

2
1
1

1
19

1
2
1

10
1
6
1

4

8

8

20
1
1
1
8
1
1

2

2

1
1

16

3

4■

2

1
1

7
1
1
1
1
7

18
6
1
1
5
1
1
1
1

27
6
2
1

10
1
6
1

24
1
3
1
4
4
1
1
1

Свсга : 75 17 31 98 107 10 66 404

и.
23 децембра 1832, иишу иа Пожаревца ״Јевреји Иожаре- 

вачки“ Кпезу Милошу: — >Иринуждени јесмо пред Ваше Сија- 
тедство коленоприклоњеним приступити и мидостиву Вашу дес- 
ницу и скут љубити који се дапас иа ниједну сграну ослоппти 
иемамо кромје на Вога и на Вашу Светдост надежду имајући 
да би сте благоизволели милост обратити на нас. Због пореза 
и лроче дадије, јербо смо пас осмина са свим сиротиња. Смилујтс 
се ишдрољубиви покровитењу на нас који се свагда за Ваше 
здравље и светле Фамилије Ваше Богу молимо. Остајемо у па- 
дежди Вашему Сијателству .. .<

(К. К , Нах, Пожаревачка 1882).
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6.
'26 авгусша 1833, имше из Шаица Саломон Азријел, кирург 

Инезу Милошу: — »Пи־же подиисани усуђујем се као правп син 
Сербпје целпвати свјетљејшп скут и милостивјејшу деспицу и 
молити Вашег неоцељеног милосердија, будућп сам по височај- 
шел дозволенпју прошастог лета дошо овде у Шабац 0 почео 
болне, који су ме позпвали лечити. Но будуђи да лиоги још и 
не разумевају, пити се оснивају и најмање на докторство. За- 
то остављам па Ба1не свето правдољубије. Како онде гди слабо 
зават ласира човек нужно живити мора, а особито су заната 
тога иуждни. Зато сс ја усуђујем целивати Вашој Светлости 
штедри скут да би се и иа меие као 0 на проче сироте лрострео, 
и да би ми од вароши шабачке макар колико уречепе плате 
благоволели определпти, за које се и ја обећавам свроте и ко 
нема одкуда да платл и без плате лечпти, за то остајем у на- 
дежди впсочајпгег ломилованвја. Л к тому ако би се 0 тс мило- 
сти лишио, оно лоне толико усуђујем се молити да би ми до- 
зволптп благоволсли у Веограду лечити. <

(К. К., ГГах. ПТабачка 1833,)

.2.9 авгусша 1833, изДао је 110, ову молбу Кнез Милош сле- 
деће: — : Рјешение: —■ Упућује се оиштипи пгаба־чкој да га она 
за плату погоди, ако добровољно хоће.«

(К. К, Нах. Шабачка 1833.)

1 .

28 оецвмбра 1833, — ао1ле из Пожаревца »Аврам Исаковић 
Јевр^јим« Кпезу Мпкошу : — да је дошао у Пожаревал пре 6 
месеца 03 СоФије, где је имао два дућапа и 30.000 гроша у ес- 
папу. . Кад јс дошао КараФејзин: еил у СоФију, а 011, како су 
који зиали, оиако су распарчали вгго је било у дућану, а у 30.000 
гроша имао сам дужап 13.000 гроша којекомс, које ја допста пе 
инћарпм, али вемам откуда да исллатлм, а дужкици испрестано 
долазу за повце<. «Зато приладам покорпо, да бл ми учппплп 
милост, дати мн јсдпо ларчс лисма, да пе 60 ме дужници за 
врсме диралж.

(К. К. Нах. Иожаревачка 1833).

8.
15 јуиа 1831, N0. 1641, иишс Суо Ткрмони Србски Киезу 

Милошу: — »Суд окружвја и варошв Београда лисмом својпм 
од 29 маја т. г. N1-. 49С, псвестпо нас је да у Веограду у јев- 
рејској аврм од давпи времена о0пчај би да су ради кусура и 
љипих просјака с лечатом туторскнм, кад од олова, а кад од 
воска, вмалп неке зпакове, које је знакове каса авре јеврејске 
од ведеље до недеље у добром новцу паллаћивала. Но будуЗ^ 
да су Јевреји видели да су им се у оба ова знака злулотреб- 
девија чипила, то је пре два меседа и том суду београдском 

3
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иредстало обштество јеврејско с молбом да им се допустл пекс 
знакове од жуте теиећке ради речених потреба од једне иаре 
и 1јст пара оградити за једно 300 гропта, додавшн и то да су на 
ово и од честитог везира дозволеније добили. — Уважавајуки ре- 
чени суд како молбу реченога обгисства тако и дозволење ве- 
зирско, и у.зевшп у вризрењс и пређашље њиие обичаје допу- 
стио им рсчепе знаковс њипе до 300 гроша начипити и. само у 
аври п међу љиним просјацима, употребљавати. Ио ови зпаковп 
уиусте сс пекако и у чаршију, којн случајпо лредседатељ суда 
београдског, Тодор Бојанић, иославши да му се салата купи и 
добивши у кусуру од једпог гроша једиу жуту јеврејску пару, 
дознаком одмах у суду обзнани в наредба се у суду учпнп те 
се сви ови јеврејске авре заакови покупе. — 11а литаље реченог 
суда зашто су их у чаршију упустили. одвоворнло је обштество 
јеврејсхо да то са зпаљем њипим иије учиљеио, по да су ирос- 
јаци љини, пе имајући ситних пара, а купујућп у чаршији леба 
и лука, прпнуђенп билп ове зпакове у залог оставпти, док добре 
паре оном допесу, коме су пх заложали. — Исти суд београдски 
јавио пам је да се речени знаковп јеврсјскс авре у тамотњој 
чаргпији нашло п покуиило до 13 гроша, а у касп авре јсврејске 
312 гропга и 35 пара -заједпо с горп.пх 13 гроша и да јс све 
те знакове локуппо п узаптио и ириложившп пеколпко зиакова 
речепих комада. иште од пас наставленвје кадо му у томс смот- 
репију лостуиити ва,1.а. Па које иитаље рсченога суда, не зиа- 
јући му Суд Народии довољиога решеља датв, усуђује се всту 
ствар Вапгој Светлости, ради височајшега у томе призреивју бла- 
горазсмотрспија, <׳ најдубљим страхопочптанијем представити. 
пошил>ућ1г речсне зпакове <

6 јуха 1831, N 2011, дао јс уенење 1(ш!3 Ми-гош : — да 
одобрава да Јевреји имају својих зиакова за моткусуривашс, али 
с тпм да сс онп само у аврп уиотребл.авају, а ивкако у чар- 
в!мји, и да ке »кији впшс такових пара градио буде пего што им 
1е дозвољепо и онај чрез кога се такове парс до чаршије иро- 
вуку, без сваког изјатија оловом. заливеп битп <

К. К., Нах Поасвревачка 1829.)

9
25 јула 1031׳ ли111е 03 Иожаревца Менахем 1£ в ре ј 

Кнезу Милопгу: — да је пре три годиае страдао у Ћуприји 
од Турака, који су га похарали преко ноћ, тс је морао пре- 
6еки у Иожар>свац, Због тога моли Кнеза Милоша да иоради да 
га кредитори нрачекају за дуг.

(К. К. Т־Г х Пожаревачк). 18.31)

10
30 јуна 1835 годиие аише и1 Лсограна Вучић НеришиК 

Кнвзу Милошу: — 5 0вдаппви варошани од толико година чуне 
кулук, кад и где што потребује, а ЧиФути од толико година 
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кулука не дају, нв зпам зашто, пак је нашим људима нротивно, 
што п они, т. ј ЧоФути, кулук не дају, 8а које иитам Вашу 
 Светлост хоћемо лн п њих на кулук пггонитп, требаће нам да׳
номогну сад око купљења сена, или да их не дирамо <

(К. К, Веоградски Коник 1835).

11.
3 сешаембра 1835, Иг. 912, аигие Исаравничесшио Окружија 

Ђеоградског Совету: — >да се овде у Београду иалази један
.Јевреј, 110 имену Арон Елма, који је из Букурешта, имајући и 
насош оп тамошње власти, овамо пошао и зааде солдачке докуле 
правити и преиоручује се, ако би каковнх младића или солдата 

■Опло, учити цокуле иравити, да би их он рад истоме занату 
учпти «

(Држ. Савет 1835).

12.
31 децембр/а 1835 године, Мг. 46. — пожовник вшефан 

■Сшојановић из Неготиил јавља Енезу Милошу: — »Некп Плија 
Бороговац, Јевреј и мајстор оп еполета, са своја ч тпри 
пруга из Букуреста, јучер, дошавши овде у Н е г и т п н. да- 
нас преко Зајечара, с дружипом својом у Крагујевад оти- 
.111ао је. 011 се изјасњава да но упуствованију Господина М и- 
х а и ла Германа у Србију долази.«

Кнсж. Канц. Нах Неготинеега 1835)

13.
5 јуна 1836. године иише Кнаи Милош Сшефану Сшојано- 

шћу, иолковиику у Неготину. - »Будући пам је потребаи онај
сиособпи шнајдер из Впдипа, то препоручујемо Вам да се по- 
•старате час пре иослати нам га овамо. «

(Кнеж Канц. 114х Неготинска 1886).

11. јуиа 1(836. гоДине, 1Мг. 4(4. ооговара СшмЈаи Сш.ојшооић. 
Инезу Мимшу. — Да је ЈГазара Јевреја, шнајдера из Вндина, 
 .ппоиао, али да је он одговорпо да је заузег оделом Ћехаја бега׳
11 да ће, чим га, за 10 дана, свршн, доћи у Неготпн. одакле ће 
(•<• упутпсп у Пожаревац, Киезу Милошу.

(Кнеж Канц., Нах. Нсготпнска 1836).

9• јула 1836. године иите СиаеЈ/ии (_'тоја11шви11. Кнезу Ми- 
..лошу. — Да је шнајдера Лазара преко твог ађутаита ззао, алп 
да овај није мохао доћв, иешто 3601' иотлова Ћехаја бегу, а пе- 
што збов тога што му Ћехаја не да Због тога је, ви-
дећп да је дшајдер Кнезу Милошу неопходап, молио питмено 
Техаја бега, да шнајдеру допуттп на пеко време оттати у Србију, 
п он је, најзад, допуттао, те га та четирп калФе шаље преко 
Мплановца у Пожаревац.

(Кнвж. Канц , Нах. Неготинска 1836 )
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14.
15 јуна 1836, №. 248, тиич из Зајечара Исрранниччсч!,в> 

Окружија Црноречког Совету: — да су »неколико Јевреја из 
Видина овде у Зајечар дућапе од житеља овдашњих под кирију 
иоузимали и овде трговину своју имајући обитавају, а лроча им 
Фамилвиа сва у Видипу живи. Тако иствма Јеврејиоа има 
како су овало дошли сада 0 прошлом Ђурђеву дне већ две го- 
дине, и пије до сад од љих ништа наплаћивано, нити су у по- 
рескоо теФтеру стављени«. За тим Исправпичество лита 
хоће ли и на љих 0 овом ђурђевском полгођу гато порезе 
ударити.

57 јуиа 1836, N 1464 А. одговара Савет ■— да је учинио 
0 овоме нредставленије Киезу Мплошу, и да је ои одговорио 
>да се порез на исте Јевреје, на трговину као и ла меане, по 
6 талира на годвну удари«.

Држ. Савет 1836.) »

15.
, 59. оешаембра 1836>, гтине ■пиииз Алекса СимиУ, из Београда 

Кнезу Милошу. — »Јутрос послао сам Вашој Светлости по док- 
тору Монастирлији оиу чпју. што смо из Беча добавили за Ва1пу 
Светлост. Сад покорњејлге јављам Светлости Ватаој да сам од 
оне беле чоје одсекао’за кесу на калпак Вап1 колико је требало, 
јербо ире тога писмо моглп паћи овде пи беле чоје, ни белог 
атласа, а кад калиак буде готов, послаћу Вам га одмах с пер- 
јапицбм новом заједно, која је готова и допешIепа овде«.

12. окшобра 1836. г&пше иии!е Алекса СимиУ из Београба: 
Бнезу Милошу — »Далгас по Вулу и Пери Милетином веспокор- 
њејше шиљем Вашој Спетлости калпак и перјаницу п четири 
■Фупте клободапј!,־ који сам набавво по заповести Вавтој за оие 
новце, које сам од продатог руског клободапа узео, од којпх 
иретекло је код мене девет цванцика.

>Н0ви Фес Ваше Светлости, који се овде прави, није јоог 
готов вз тог узрока. илто је Чпфутин покварио један вез, који 
треба иа Фес одозго да дође, па сад прави други«.

ГКнеж. Канц. Београдски Коиак 1836).

23. октобра, 1836. гооиич тиие Алекса СимиУ из Београоа 
Бнезу Милпшу. —...........Овомприлиошмвеспооррљше!  е пгрљо.м
Вашој Светлости Ваи! нови Фес, којп је овде калпакџија правио«.

(Кнеи.• Канц.. Београдски К׳>аа« 1836.)

16.
3 лшји 1837 гооит■, №. 1552, иише Бнез Милош из Кра- 

гујевца Јовану Обршооићу: — >Овда1пљи ш н а ј д е р, Ј е в р е ј п н. 
долази тамо к Ваоа да узме мерс за у п и ф 0 р м е, како од војених. 
тако и статских чиповппка, којима ће он, и по 0здапом пропису, 
уннФорме направити. Препоручујео Вам, дакле. да објавите та-
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■01ПЊИМ чиновницима да је шнајдер дошао узети мере за гра- 
1јење униФорми. <

(Кнеж. Канц,, Тован Обреиовић 1837).

17.
13 сешшембра1837, Мг. 747, аиме Исаравшчеошво Отуужија 

Крајинског Кнезу Милошу: — > Одговарајући Исправни чество 
Крајвнско на височајше предписаније Ваше Светлости Мидо- 
стивјејшсг Књаза и Господара нашег од 22 августа т. г., В. N1•. 

■ 3385, касателио оних подаиика турских који би из Турске 
у Србију долазили, а нутне тескере имали не би, или би 
пак више од годнну дана у Србијп бавили се, па тескеру не 
променули, да се ти к Вашој Књажевској Светлости шиљу, издано ; 
најучтивије јављам да се у Окружију Крајппском такових турских 
ноданика не налазн окрои у Неготину н Кладову неколико 
из Видпна Јевреја, који дућане држе, но ти своју дацију 
V Видину плаћају, премда од више година овде живе и своји 
трговину воде. У будуће иак, ако би се по височајшем ироиису 
турских ноданика овде нојавпло, то ће такове исправничество 
неотложно Вашој Светлости оправљати«.

(К. К . Нах. Неготинска 1887).

18.
У новембра 1839, 1‘>№г. 1959. иишс Намесничесшво Поие-

*1гиц.елству Ђнушремизс Дела: — »Обштество јеврејско у Београду 
предало је Наместиичеству прошеније, молећи сс да се Јеврејима 
дозволи у дане иедељне отварати дућане, или ако нв то, да им 

■се друго какво олакшање учини. Наместиичество, узевши пред- 
мет овај у разсужденије, са согласијем Совета решила је да се 
просба Јевреја не уважи, из узрока пато, дои би даним им дозво- 
ленијем к отварању дућана у недељке и праздпнчне наше даае 
нарушили праздновање недеље и праздника и повредили уредбу 
у том скотрењу издану, којом се обдржавање оиих препоручује. 
'Олакшида друга пак не може да им се учини због тога што је 
правителство наше издајући речену уредбу имало и њпх у виду, 
■оределившн вторник за пазарни дан нарочито њих ради.

»Сообштавајући дакле решење ово Попечителству Внутре- 
вих Дела, Наместничество преноручује му да оно 0 том речено 
обштество извести.«

(Мипистарство Унутрашљих Дела 1839).

19
5. децембра 1840. године аити• есиаф шерзијски у Беосраоу 

Енезу Михаилу: — »Како год тто су свп овдашњи еснаФи због 
жезаведеног поретка н пеположепих правила евојих до сад из 
млогих узрока и млоге пеугодпости претрпили, тако је исто и 
наш свеподањејше долеподппсаии, у Београду достојећа, терзвјски 
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еснаФ веч од више годипа од стране овдашњих дућанџија јев- 
рејсквх не у мадој мера и све то впше прпссшњел, спмс што

Јевреји, који воооштс свакв своју дућанску и осим ове 
другу трговину и радњу притјажавају, видећи да се ип у једном 
еснафу поредак не заводи и да њима, осим свију осталих еснаФа, 
наш еснаФ најприметнију корист прилетп може, не само од пра- 
вих мајстора калФе времамљују п такове код себе, да им за 
њихов рачун раде, обдржавају, већ п оне ес׳!але, које им калФе: 
наше израђују, јавно ло својим дућанима, као и сами терзије,. 
који су занат свој као ^1™™, калФе и иосле нрпзиалп за мај- 
сторе, изучили, лродају и со твм свима нами, а лаилаче онима.. 
који су помеђ намл лајсиромашлпји прекочерио украћење ужив- 
лења напосе.

»Од свију прсдломепутпх Јевреја. лротпв којвх ми с дрепо- 
корном ׳тужбом предссајемо, пиједан није терзилук учио, ппти је■ 
правилно у еснаФу за мајстора прпзлаи, већ свп идући на нашу 
коиечну пропаст, наше калФе, као што је наведено, прпмамљууу.. 
те их по својим собама, да кришом раде, обдржавају п таковам 
мх поступком развраћају, да сваку послушпост и покорност вра- 
ввм мајсторима осдаиаси отрпчу.

»Наш еснаФ, састављен из ввше од 90 мајстора, а ип^сдан. 
од нас освм једне вгле другога уживљења нема, а сви смо поред. 
свега, што као л већа част Оеоградскпх житеља, у грултовима 
нвкакввх добара не лрпсјажаиамо и својих сопссвелпх дућана 
немамо, већ знатну кирвју плаћајућв у туђвм бинама седимо, с 
надлсжлпм данком обтерећепи и вз једвнственог тог пачина. 
радње (терзвлука) ссОс и задружвну своју обдржавамо. А на 
лрослв Јевреји, позлатп као трговци, у стању су и другим иа- 
чином радње нвти би им нуждно било, да то из здобе
не чпие. наш занат побпјатп, н протвв нас, који смо н с друге 
стране, то се сад виже европејске неже ли турске хаљпле носе, 
угњессни. разних струка уОםточла пзмпшлелпја употрсбљаватп..

»У оваковој, као што је наведено, крајности лаходсчп се, 
и да се не би ово злоупотрсблсппје, чрез пеОрс;кенија лашег 
од стране Јевреја, на пашу и конечну пропаст умложило, ио 
закљученију есиафском, осиажплп смо се и Вашој Светлости 
верлоподало о0ратптп се свепокорњејше чолечи. да би чрез■ 
надлежне власти, како преспомепутим овдашњим Јеирсјпма, који 
нам у занату иашем вслику штету наносе, препјаствовати, да у 
својвм трговплама готове сашивене еспапе ие продају, хако и 
сваком оном који га учио лије, ил за мајстора у еснафу лрпзлал 
није, да га. лпгди крншом, осим јавио код правог мајстора, иод. 
строгу казну, радптп не сме, благолаклоло и мплостпв^ејшс укра- 
тити ие отрекда се ; а што се тиче онвх еслапа, које су пред- 
поменутп Јеврејп до сад прсдугосовилп и у свој дућан иа 11ро- 
дају смсстплп, за такове се ми свп обвезујемо, да ћемо им, ла 
праведдој проделп еснаФа натег и трговачког, колико год вредни 
буду, ујсдлпчки драговољно

(Државни Савет 18410
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ј7׳. децем/ира 1840. године, 1 1Уг. 2690 иише Кнез Михаило 
Соваиу. — »Као што је Совету позпато јо1п нису нвкакве уредбе 
устаногљепе за трговачки ред и за еснаФе у отечеству патем. 
Рав.ио је и ׳то познато Совету, да због оскудости у положителним 
праввлама у овим важввм стр>укама, до сад је многе неугодвости 
трговина отечсства пашег трпила, и еснаФи чаши били су много 
ирепјатствоватни у совсршепом упражњавању дела својих.

Обстооателства ова дала су попод да ми је еснаФ терзијски 
у Београду палазећи се нодиео овде ־/. приложено

Све ово узпмајући у расуждепије! ја се палазпм побуђеи 
ирепорпчити Совету, да оп обрати своје впимганијс па предмет 
овај п да на конац та.ј олредели једиу комисвју, које ћс дужност 
бпти да уредбе за трговачки ред и за овс еснаФе у отечесгву 
вашем, перво од Београда почиљућп, сочипи, имајући између 
врочег и то мотрити да уредбс ове стаљу нашем сходне буду«.

1 фебруара 1841 <ттис N7■ 1097. 00 1840. еодиие ииии.е 
Совет Лоаечитваспаву Виутрешх Дела. — ■СС^>р׳о,15сдепо Совету 
1■ ппсмом Њихове Светлости Кљаза од 31. декем. 1840. В№ 2690. 
прЈошенвје трговачког (!) ееснаФа обштине београдске узевпт Совет 
у разсужденије тога је мишљења, да се касателпо положвтелних 
правила за. трговачкп ред п остале еспаФе у отечеству натем 
Управителству Вароши Веоградске врепоручи да оно речели 
предмет чрсз поједвпе еспаФе предузети, 0 ׳томе међусобно 110־ 
са.ветовати се, правила она која су до сад при себи имали и 
иабл.удавали обстојателно списатп, а п друга пова, која би за 
сходпа патли к онвма додати, па по ׳гом сверху мпеннја својпх 
Совсту својвм путем лредстављеније, даљег реетепија радп, под- 
иети ускори.

>11ри чему лрикључавајући Совет у воиросу стојеће проше־ 
нпје преиоручује 11опечителств.у да опо взволи 110 прЈеднаведеном 
постушгги«.

14 уупа 1841. .■оогше ПМг. 2229. и !/N1. 2119, 2225, 222 , 
имше Пстечитслст.во Виутрених Дела Соаеому. — Сходно прело- 
руки Впсокославпгог Књажества Србског Совета од 1 Фвбрр7ара 
т. г., N11097 .־, од године 1840. изтрвбовал0 је Поиечипелспво 
Улутреиих Дсла средством Удравитељспва Вароши Београдске 
иравила свију еслаФа ових лриложепа овдс •/. у 12 комада, ко>а 
нпвлве Високославлому Совсту па даље употрсблеиије.

>К овима ирилаже П^т^^читељство Внутрењих Дела .0111 два 
акта : једап од страпе мехашрија смедеревских обееза,пе.лстео, 
који је Попечптељство Правосудија лопечитељству овом доставило. 
а други, који је Началиичество Окружија Шабачког ио.днело и 
којим желања своја мехавџије и екмкџије шабачке. касателпо 
еспаФа љвног излажу«.

(У лрилогу лма, међу тим, десет нацрта разиих еспаФсквх уре- 
даба београдских сспаФа и три нацрта из других вароши СрбијеВ.

0 Види : Тих. I’ Еорревић, Архпвска грађн за занате 11 еснафе 
у Србијп од другог устаика до ссиафске уредбс К47 године 
(Грнсжи !׳;т11огра<1><-г.и'3<)״р11ик, Пњ. XXXIII.. стр 166 18!ђ.
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20.
9. јула 1845. го!л1׳не иише Поаечшиелошво Внутрених Дела 

Совету: — »Обштество београдско посредством Улравитељства 
Вароши Београда поднедо је попечдтелству овоме дрошеније. 
којим жалећи се да велико угњегеније у трговини због долазећн 
и у0Iножава^ућп се Евреја трни, који су, веди, спољашње радње. 
:оагазе, коже, ћурчилук. брашло и проче заузелп. у исто време 
молп да би се ове оволике радње сграни Евреја ограничиле и 
ти че грађанству нашем од странс правителства у помоћ прихекло

» Цопечителство није могло засад обштини ло предмету овог 
зшлбеног захтевања њенос иикаково удовлешгје учниити зато. 
ли׳о не има никаквог правпла, па које би се основати могло. 
А да ова секта људи све трговиие иаше и особито ове у Београду 
у њиховшш! лредпријатвјама ׳трговачким јако убв,је и улропашћује, 
0 томе је и само попечителство уверело ; но како се за сад 
Еврејима пикаково ограличепије у предозначеним радовима трго- 
ввие овдашње поставити не мо;ке, а како је опет са друге стране 

■ово за наше трговце необходио нужно да се у колико год учили, 
лопечвтелство је изискало списак свих овде иаодећи се сталних 
и иривремеиих Евреја и такови овде ־/. у нрилогу доставља Ви- 
■окославлом Совету, да би он по овоме при сочитавању устроје ■ 
нија еспавског н ־нреднаведена обстојателства у прнзрепије узети 
и лотоме у једно расудити благоволио, иеће ли се моћи устро- 
јењем истим ограничење какво за Евреје у трговиии поставити«.

(Списак Јевреја у Београду 1 845. године.)
Но приложеном сдиску било јс 363 јеврејских породида са 

410 мушких и 677 жепских глава ; 120 породида имало је својих 
кућа, остале су биле кирајџије турских кућа.

Ио занимању били су :
1. Ситпичари (дућанџије) 47
2. Кожари 30
3. Болтаџије 29
4. СараФи 8
5. Тенелеђије 6
6. Торбарн 5
7. Шиекуланги 5
8. Иглари 4
9. Терзије 4

10 Шиајдерд о
11. Крпачи 3
12. Црквепп чауши о
13. Самсарп 3
14. Трговци с брашлом 2
15. Попови 2
16. Ђаци 76
17. Скитнице 86
18. Грооари 4
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19 Габели 3
20. Шахтери еврејскп 4
21. Алваџвје 17
22. Учитељи 3
23. Механџије 5
24. Казасп 36
25. Надничари 81
26. Апотекари 1
27. Дуванџнје 17
28. Прекупци 69
29. Трговди 216
30. ТипограФи 6
31. Јогутдије 18
32. Свирачи 21
33. Млекари 28
34. Телалв 102
35. Чауши гробарски 2
36. Хазан црковнтг 1
37. Учитељ ,, 5
38. Служе 4Г)
39. Просјаци 27* ** ***))
40. Вез заниман.а 67 “ל
(Др7к. Савет 1845.)

*ј Овај орој пе 11редст;1ил1־а људе који су ״5׳ а већ и са нородицама.
**) Г)1о
***) Г.И«о

Ке11д1ја 12гае1а.
Опо и сети 8е 2аргауо га211кије гекдјја 121־ае1а од 051а11ћ 

 геИдјја, тога За 8е 1га21 и ђ1си Води, кој1 8е 11спо ођјау!о׳
8уот пагоди 1 кој1 1га21 о^ пједа пас1п 21уо1а, кој1 офдоуага 
пједоуот ЈиНоупот ђ1си као ргауедпот 1 рот1г1јјуот Води. 
^агПка 12теби јеугејбкод Во;да 1 Во^а о81а!1Н паго^а је 1а, 8(о 
оп пе 1га21 2е!уе, уес 2аН!еуа, Ја 8е с1п1, 51о је ргауо, да 
!јиђау у1а^а 1’ с1а 8е рокогЈто Води.

(КОВЕ^ТбСМ 5М1ТН: Оа8 АИе Те81атеп1, 8е1пе Еп181е- 
ћипд ипб ОђегПеТегипд, Егејђигд 1. В, 1905. 81г. 284.)


