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ПРЕДГОВОР

Данашња Управа, да би оправдала поверење сво- 
јнх бирача, који су је представили као влигу јевреј. 
иителигеиције, дздала је једеу поее .у књигу, у којој 
износи иавештај о своме раду аа време од Новембра 
1909. тод. пд до Августа 1911. год. бво је аодсга ио- 
вддд у јевреј. општиии и ако се објављивање овог 
„Иавештаја" имд смаграти као двло сдврвмвиог иапрегка, 
вида побориици даиашње Управе аогу бити задовољии 
појавом вве књиге.

Но сд садржииом вве књиге, мислимо, да ии је- 
даи ие пв св сложити, јер се у њој оштро из-
падају рииији Уприви и гугори, који су под раииЈом 
Управоа дејствоодли. Нак и општински свештењњии и 
учитељи иису били поштеђеии, јер се иа стр. б0. тога 

. „И^-^Јзшт^г^ја “ пише о њима да на жалосш. ии једаи 
од њих иема потпуиих квалификацијд зи службу, коју 
врше.

До сада се 3^^^^, дз је иа даиашње
упраее говвреиЈ веЈда презриео и уоредљаво о ала- 
иовдма раиије управе, али су то могли чути самв 
оии, који с\ прњсустоводлњ свдиицдмд.

Издавањем вве књигв пак, Упрзвз је да јдвивст 
изиела ие самв осуау рааа рзиије управе. ио је шга 
више изивлд масу сумњичења, која ће даги иооо.ииЈ 
материјдлд оаимо, који ои иекада хгедп писзги про- 
тиву Јввреји.

Једио од иајвећих сумњиаења изивтих п прогпву 
ранајах управа и противу тугора догаанЈг фоида. на- 
лдзи св у реферату фааааспјске секцпје о сшњу фоида 
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Бскур Холсм на стр. 15. пкм. „Изоешегја“ пкд пот- 
сибом о. А. С. Левсао и С. М Де Мгјк.

У том се рњФњргту нзмеђу ксталкга торди, да се 
не оиди, аг ли је неко, сем гугорг. ккееррлисгк оу- 
чење 280. квм. 2° 0. срп. држао. лкзооа и да трњ6г 
утордити. аа ли је воеенг контролг пралском оучњњг. 
ква коог је био списак лоз0оа и еиме се докгзујњ пра- 
оилеосе рааг у ооом пколеду. Реферееон додгју јкш 
„аа и акв оерују у сгоњсоги и пкштен рад кдрееенот 
гуеорд, внн нпгк не мооу пропуснити а де не нсеаоеу 
и у овоЈ ирилици иемдриост н иебрижљиоосе у ор- 
шењу дужеосеи вд странс ргеије 0^01^1-1^0^ упргоњ.“ . 

игооди оое феи1ансијсоњ сесцнје ннсу били 
тзиии. Спасгк лвзввд гш серијама и ^ојеоимд нглдзн 
се у дрхиои опшешссоој и она је ввднлд ооитролу к 
изолгињњу. у ксталвм местк дг је садашњг упргог 
изињлг но јавност етОоо једно сумњичење. оде су у 
пнтању згвднца вд сто хиљддд днн. квд 280. лоз0оа, 
пргвилисје и уоледиије 6и 6ило, дс је оно коеероле- 
соло, до ли је који лоз №^^4^^ со зтодееоом, по до 
аај отштгмпг. Али оошто 6и тај резулете ис-
пок у ртнијих упргоо, то се није мотло ооо
^4^^^^!-!. јер онда не^и ^ило места .,дд се и у оокј 
прилици истсоне иемдриост н иебрижљивосе рдиије 
Упргве.“

Тгкк је исто упргог учинила оелнку непраоду, 
што је осумњичнлг род Старалгцг мгсе пкк. Мгте Леон.

Оогј највећи доброаоор јеорејсое опшаине одре- 
дно је у соом тестамент^ за стераоце, Своју ж^у Р°- 
килу, Јгоовг М. Алктлтјт. дуоотодншњет председеикд 

кпштиее и зг ереает старгоца, председенод је- 
ореј. опшееее и егредео је. дд пксле њетове смрти 
сдмн одрефеии стараоци езврше пкпис, 6ез присусаог 
власти, јер вн нма у њима потпунк оере.

тњстаментарни стгракци и пкк. Еднјд 
Були, ооје је етдт 6ик председепо општтее, пкписгли 
су целу згостаошаееу и оогј пкпис ^^^1^^ стардаељ. 
суднји, који је пкпис служно зг ксеооу целе ртспртое.

Сада долазн даегшња Упртвт кпштннскд пд нвд 
пктписом соооа 4^^^^ о. Бееог С, Давннг, но стр. з0. 
сооо јИвссштаја“ торди, дд менице и кОлитације, које 
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се помињу у тач. 1. тестамента, еису уллсллл у спи- 
сак, „а које су неоспорно постојале". Ово ил 3иачи 
нишга друго ио аа су их гдриђини стараоци утајили 
или у иајбгљле случају, аа су 6или еееарљиви и ее- 
6рижљиви, те ннсу попнсалн све, што је у списак по- 
пнса ^^463^^ уилти!

Односно ових елиаца и о6лигација, аод.ддн се Аа.љи 
у рлфлрату, данас јл тлшко кгнстптгвати, да лн су онл 
еаплаћлел Ире или послл серти пок. Матл, јлр сеераг- 
це његгве еасе у тое правцу на жалост пуних анснт 
година еишта несу прлдулиеали.

Даекшњој Управе изглеаал0 је мвло ово суа^њичињл 
изнесеиг у пом. рлфлрату па је сдеАовдо и другн ре- 
флрат г.г. С. М. Дееајо и Д. С Ллвећа еа.иер. ^З. 
пое. И3влштаја који се овако 3авршујл:

Ова секција иији могад, а да при завршлтку №3 
рлфлрата ел учини и алАДАћн жалосне кгеетатације.

2) Навод г. Д-р Д. Длкалаја, да је њлгова 3аслуга 
што јл у еасу уиитз суеа од Дии. 21.600'— који је 
иовзц 6ио својиид М. Длве, ии стоје у
И3 књегл управе Фгедгвд Бр. 368. од 11 IX. нисио се 
и јасео вндн, да је еовац уложио пок. Мата еа своје 
иее, а што ањижииа ова ееје у своје вреее ндђина 
при попису амовиаа пок. Мате, гседвљдег јарлгее 
суецу да прокажл.

Даклл, да 6и се умањилд јиаик 3дслуга Д-р Д. 
^^^3^313, таебало је опет осуењиеити седрдгце едси 
пок. Мате, што еесу уилли у списак попеса једиу суеу 
од Днеара 21.600. Ова суенла еаргчиег пала ид госпо- 
ђу Ракилу, жлеу еашлг едјввћег дгбргевгра, што оиа 
иији унела тај новдц у еасу, јлр Она је ^^^4^^, да је 
то њли новдц, Управа води то ил стоји, јер из ки^ннн 
Управе Фгндгва Бр. 368. од И IX. еиоег се и јасио 
вндн, 'д3 је егБДц уложно пок. Мдтд иа своји иее. Ме- 
ђутае то иији истина, н Управа да ји 6илд свесиа, лгта 
она тие наводима излажи прн3рлњу и сумњичењу, иијл 
селлд да изнесе такву ^4^4)' нетачнгст. Истаиа ји да 
ји уложеа књижица иа иел пок. Матн, ааи ји
истиид и то : да еа придњој страли овл ^^^^^^4 стоји 
3дбелишкд Управи Фонаобд, ла јл 5^3^34 ^3^3^™. ла 
сие ^>4^ еожл иовдц по овој подићи и ње-
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гова жеиа Ракала. Иа Јсаооу те г-ђа Ракила
јв бдла пЈтпуао у праву да тврди, да је њеи муж ту. 
књижииу вставио њој, да јој се иађе, као што св види 
иа пом. ^^л^лжњ У^рава иије смела преКутати ову 
аабелешку, ио је требала дд ствар верив предстаоа, и 
да остдвд чдтзоцдма да расуде. Али када 6и вда и 
вву забелешку вида ив 6и имала нњкаква
дејства, вид Јепа иарекд : „Јставимо јдрквме суицу да

Ми ив можемв иити смо у стању да све ^^^4^^ 
реферате и свв изнега сумњичења у овом аавоштају 
са актима Јђеанажимо, јер ив располажамо архиввм 
Јпвтинсквм. То може учииити само једиа двва управд, 
која 6и аепристрасао, објектаеао и беа аржње њспњ- 
тала цело стањс створа и иаиела ид јаваост рв-
аултатв. Ми се иадамо, да би ови рвзултдти дали иама 
потпуиу сатисфаацију, јвр ми смо свесии тога, да смо 
ми марљаоо и саврсдо радала у ииттресу Јпштаае.

Ио пошто су у том међувремеау власти
доирлр ааоесае одоуке по општинским ствврима , које 
иду у иашу корист д дд штету дањипи^р Управр, то ми 
азаЈсамо ове пррдмртр у овој књижици, ееео би се 
длдиови уоерила, да ми иисмо тдко црии као шго су 
иас предттаоала, и иапротив да је даиашњи Управа 

иааа ивкс обвезр, којр ми по.правилима 
општииским иисмо имали.

Тако исто њзаосимо и дркд акта, која управа иије 
азаелд у свом ..Извештају", п која ће иајбољв покд- 
аати, шта је све даиашња управа прЈтиоу иас 
и дд ли се оиа крртала у раду свом искључиво у гра- 
иицама закона и ирава свога, да св ааштите њнитрасњ 
Јпштине и упражњеиим Фоидовимд врате оие сумв, 
које су ирумрсдо и ии штету општњиа исплаНене пре- 
дуздмаму зд зиддњв Нове Сииегоге, као шго оиа твр- 
ии ид страии 5. свога „Наеавтаја“.

[чл'рад. Иовсмбрд 1911, год

Хачм Д Азриел. с. р. Соломон Азриел, с. р. Д-р Д. Алка- 
ла/, с. р. Самуел Меламед, с. р. Нисим Сенаројо, с. р. Исан 
Га/аацакови/)'. с. р. Аврам Меоорах, с. р Аврам С. Коен, с. р.

Нахман Амар, с. р.
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Пријем дужности

Цра 1^<^1^(-ИГ1 колсга Јеорејсот Опшаееа
12. 1911. тод.

Бр. 737-,
5 е к о р т 4

1.

Ткспод.

Хаиму Д: Азриелу.

Беотргд.

Да 6и еава езгбргег Упраог знзлр у оаооом фн- 
нднснјсквм и материјалном саању прита Упрдоу кп- 
шеснсоу как и одагле поеење одтовортост зо пелк- 
одпео Стање, ооје премт и зо ооје у 6удуае мсрг от- 
товрратн — Упргог оод у седиици својкј вд 10, ов. 
мес. пксле сввг увоеењт у дуњкност и коесесеуисања, 
решнлт је. по кд Бас. ^3^ 6^^^^^ председопкг оое 
опшеиее зккркжи тгчне псдзткс пк аоем аачокмг:

1) нзосд 0 прнмљеном н езлктом еовиу од 1., 
Јтедкрг то 10. ^^^^6^^ ко. род. ого и сткњњ екек- 
оеее нг пгн 10. кц. месеца.

2) претлед преходо п ртсходт премо 
бујЈетсаим позииијкмг свех окса и зтведењо кп 1 1 дк 
10 XI оо. тод,

3) списак твех дужссагI који путују опшеиеткој 
Упркве пк овеекмг зо свр зкведењо.

4) еевееекр целооупее нмкоонее опIТIтииске.

pacxo.ua
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5) 6^^^^ целгкупнл дктиизн и 
иа даи 10. ^^4^16^3 ов. оод.

6) изБ0А 0 стдњу свих ^^^^^^3 ааиа3тних и дру- 
тих, дко нх 6уае било, о ^33^344^4^ ^3^3^^^ суеа нд 
пгаајеици 3д ^^^3^4 ^^43^4 као и под кгјее су усло- 
циед исти фгедгБе у3итатт.

7) списак свнх пгв4рилзцз оншиннсанх , кгј■е су
ддли пгзлј■еецн 33 3ндзнее и под иојие усло-

8) н3вод о и издзтое новцу по у6гтту
пок. ^^ате Левија ид дди 10. ов. еес. с еазедчењие, 
кзд је пут ^^^^4^4^ рачуи .Управи гпштњн-
ској о тоеи.

9) утврдити ао је нарлд6одаБац д ао рдчуоопола- 
гач прееа ^^3^^^^ кгеергеи по рдчуниед о 3^^^^^ 
^№4 □^113^0.

и 10) залључнте сви свнх зквлдлњк нд
дан 10. ов. елс. рдди сд3идња, од когд ддед почиње 
гдтгБгрнгсе новоо еаред6гдаБцд.

У пуиој нзди, дд ћетл у року од 15. (пи'^^^' 
^3^^ од даиа пријееа овоо' дкгд исцрпие по-
Аатки по овнм тачккед, вдс молн, дд н овом
прелекге ^^^^^^4 3идке њлгсвог гдеиењге пгштгвања.

, ПгдIIредсддиње Упрдве
Слкрлтар, . Црк. Шаол. Јивр. Опгпаиие

Ј. АлкалаЈ 1 Ј. К. ЧелебоновиА.

Београд, 13. ^^^^6^8 1909

2.

Уираеи Црквено-Школске Јеерејске Ошшпине.

^4^3^.
Ид диг Упрдве од 12-ог ов. еес. № 737. чдст ми 

је гдггБорети следеће:
Управа стављд егињ таквд ^1^3^^, кдо дд сде јд 

6ио блауајдик 0^11™^^^^ или тутор, којњ је рукгБГдео 
^3^^^^ иегБееге. — сеатрде 3д еужег пзве-
гтити упрдву, да сде јд 6ио пиедслднел упрдвл и кдо



з

такав имао сам само опе дужиости, које су побрЈјаие 
у ил. 22') општиаскиx ардоила, д иисам имао аужиЈст 
дд вЈдњм књиге шшггииске, тв аа бих мЈгао спрвмиаи 
све оио, шгго ми се аЈмеаутим акгом гражи.

Ако је Управи потребно дг сдзид фииаисиско и 
стдњв у комв је примала упргву оашдњњ- 

ску, овда имд дг идреди општдискомг, ккји
руеоводи благајиом Упраоа, школе, и кбеју санагЈтд; 
Туторима рааиих кпштдиских устаиова, оЈјп пк чл. 41. 
кпшт. управљају њмЈоииЈм аовервииx им уста-
иЈод, как и г, Д-р Д- Алкалају аутору фоидд аод.' 
мгае м. Левп, дг јкј оии подивсу извењЈТРј к ЈИЈмв, 
што св помен. тктом дрджи.

У осталЈм оио што управа од меие аражи, и ктд 
бих .био дужаи то учениигти, јг ие бих мотдо ии при 
иејбкјвкј оољи извршњди, стогр ргздогд, што ја сддд 
ивмдм иикркво право дг распЈлажвм пврсоиадЈм кп- 
штњискњм, пошдо сдм већ преаао дужиост нЈОЈј управи, 
д исту сдм преатк иа оидоао ^4^^ хто шдк сдм је ,и 
јг аримиЈ.

С□кш'ТЈодрем
Хајим Д. Азриел

З.

Госдод.
Хаиму Јј. Азриелу.

у Месгу,

управа ове ктетиие примилд је ваш кагооор од 
13. ов. мес. аовбаЈм дрджењд ове од 12 ов.

> Чл. 22. глдсп овакЈ;
I ид чеду упраое стдји дрвдсвднтк, којп пмд Јоај аеРЈдрут.

1.) да п изиоси па решеп" подре6иа оотања ц пт се
стдрд о иавршепгу упрдвииах д прроидто па Сддј'оврвмеио спремп
п пзивсе иа решељв куџвд прахкпт п ртсxЈаД.

2) Да управља опшписдкпм , да надзправа над
свпма ове кпвдпна п дгје пм иилогв п пкдракпд ооашеттееед.

3. ) да кдЈордва п тш иааатке дк 200.
д, ) да зтатуша спшг^ииу прсид 81^11X1 лпцпма.
5, ) Лт ^81^ к ^сусдоа чпиојвшцдмр и служптејБИмр пк 5. ^^N8
6. ) дд пкдппсуја спа ппсмсир дпдд у пие опшдипе.
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мес. бр. 737 и ваш одговор послала је надлежној фи- 
нансијској секцији па мишљење.

Финансиска секција поднела је своје мишљење 
које гласи:

„Управи Цркв. Школ. Јевреј. Општине.
Као што се из предњег одговора бив. председ- 1 

ника општине г. Хаима Азриела од 13. ов. мес. види, I 
он не сматра да је дужан извршити решење Управино | 
од 10 ов. мес. из ових разлога.

1) да он није био благајник општине већ председник; <
2) да није руковао благајном и фондовима;

■ 3) да су тутори руковали материјалом и фоИдо- I 
вима позивајући се на § 41. општ. правила;

4) да нема никаквог права да располаже персо- 
налом општинским, и

5) да је он предао дужност на овакав начин .као 
што је и примио.

Да би Управа општинска могла што правилније 
и тачније донети своју одлуку по овом акту и да би 
била упозната са законским прописима, који се односе 
у погледу полагања рачуна надлежној Главној Контроли2 
и да би нова Управа избегла евентуалне одговорности 
ако ово важно питање не реши на основу постојећцх 
закона, финансијској секцији је част изјавити следеће:

На 1 тачку .

По § 22. општин. правила „на челу Управе стоји • 
председник" који је уједно и старешина канцеларије, 
те услед тога и Главна Контрола сваке године, као што 
се из свих досадашњих разрешница види, означава 
председника- општине као „наредбодавац" а благајника 
као „рачунополагач". Тако је увек бивало; тако мора 
и у будуће да' буде.

2 Овде није питање о полагању рачуна Гл: Контроли већ о начину 
дредаје дужнос!и. Па и кад бн било питање о полагању рачуна Гл. Кон- 
троли, онда би могло бити говора само о рачуннма касе школске и Си- 
нагЈга, које по § 47 општ. правила прегледа Гл. Контрола, а не и о рачу- 
нима осталих фондова, које никако не расматра Гл. Контрола.
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Пошто у правилима Општинским није ништа пред- 
виђено о наредбодавцу према Гл. Контроли, то се у 
погледу поднашаја рачуна има Управа општинска упра- 
вљати по закону о уређењу Гл. Контроле3 којој се 
шаљу сви наши рачуни и остала документа на преглед 
и разрешење.

По чл. 113. зак. о уређењу Гл. Контроле4 рачуни 
општине наше подлеже прегледу Гл. Контроле, који 
члан поред осталог говори, да Гл. Контрола прегледа 
и р^чуне оних установа „које стоје под Управом др- 
жавне власти и примају редовну помоћ од државе (члан 
182 земаљског устава)" а по § 1. општинских правила 
наша општина „стоји под контролом државне власти“ 
из чега неоспорно излази, га Гл. Контроли подлежи 
преглед рцчуна и наше општине.

Када дакле наше рачуне прегледа Главна Контрола 
на основу поменутих прописа законских и када Гл. 
КонтроЛа означује председника за наредбодавца онда, 
нека иам је дозвољено, цитирати чл. 13. зак. о уре- 

х ђењу Главне Контроле који гласи:
„Наредбодавац је одговоран:
„ако није прегледао на време и правилно касу и 

депозит, који стоји под његовим надзором или кад се 
појави какав недостатак или неправилност а он није 
предузео законске мере, да штету отклони;

„Ако је издавао наредбе за издатке противне 
„закону у ком случају за штету одговара солидарно 
„са благајником.
„Кад је неуредност код наредбодаваца и рачуно- 
„полагача Гл. Контрола решаваће о њиховој 
„солидарној одговорности.
Сем тога по закону о уређењу Гл. Контроле, Чл. 

111. предвиђено је: „За.све штеге и неуредности које

8 Зар Јеврејска општпна нема својпх правпла одобрених од стране 
МинИстарства Просвете ?

1 Није истина. Гл Контрола расматра рачунејевр. општине на основу 
§ 47. општ. правила а не на основу чл. 113 о уређењу Гл. Контроле, јер 
би иначе морала да црегледа све рачуне а не само рачуне школе и 

" Синагога.
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се дкгкде у руу<овању ктскм, матерајалгмт и стваримђ 
кагЈоории су пред Гд. КЈнтроЈ1Јм ртпуаополтгача ид- 
ртабкагвци и рудЈоаЈца.

ПЈшаЈ је г. Хаим Аарпвл кто старешииа био и 
иареабЈдавац, оида је ои пк арддњњм ззкоиским прк- 
писима био дужди #г св уверп к ардоилносди, гачиом 
рукЈоању каскм и маеерпјелом пкд његовим падзором 
и дд утврди дт св зд време његоокт упрввљања иису 
аЈјаоали аидзкви аедостатца, штете или аеуреаносда.

Ако се г, X, Аарпед осдобЈда кве закоиом прк- 
писаие аужиЈСтњ, ие истиче ла се кдмах питање, дг се 
самд аоод управа содњддрасдла њагоосм изјтвом и кгре- 
шидд св к јгсие закопске арЈааса иг штсту уелсде саме 
кпшдиае, јер би се тиме ссворик пртсааат, д арима- 
јућп ујааиЈ ид себе и материјадгу дагдадридст, ккјг 
морг аемиаЈоак иасдуаити усдед иеуредности пк свимд 
ааоедеаим оњагама, гпк св то макар кап утораи.

На IV аачку
Оагооор г. X, Аарпеда дг иемд ..:н: ч пргва ра- 

сполагади са персоаалом оиштиискњм, суоиша јв нео- 
з^иљан од једаЈг преаседиида, који врдк аар,
пг му иова у^пед^^од пк соојој дужиосги и пк смислу 
њаиЈг агхтаоа и аЈиатЈг решења, ^^0^^ стзтиги све 
ид ргспЈОЈжсња и арњауањди чак НЈоу управу, па му 
мора пружити за изналажење правог станга
с^т^г^јри, зд ккје ои лиаио иоси мортлиу и матерњјадиу 
Јагкоораосд, и ив би посдојрдр дд сидд иди вдтст, ккја 
би могла спречити његов агхтав, оааг би се ои зд то 
к6ратаЈ иЈвој управи. Али г. X, Аарпел желећп да ствтр 
упросаи у њагЈоу кк^^еест аашао је зг итјцдлисxЈдањјв, 
да оатеовори ЈатоЈ, како недоликууе једном аредседнику 
коме је иовереио уараолањт целе каштитстг упррвг.

Штг је трабтдк г. X, Аарпелу овакав један нео- 
збиљан наеод, када јв убереа, да јаааг озбиљна уирава 
оЈјд води ррдугр к њзаатам тараабама и ккја је 
дд утораи јадаЈ стање, ие би св ии у ком случају усу- 
дилд да друкчпје иареди к давању подттата зт склт- 
пање свих рапуир. аето само ЈааоЈ ооко би зттртосио
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т кгдк 6и се пик о проеивсом уверио. оидт 6и 6ило 
мњстк оасвом навооу т сое дотле тдккв 43^^^^^^ одтовор 
не арилини једиом иредседнику ошитине.

На V. танку

Сд оаовом је 36иљом и позеавањем удео
о. X. Азеиел упраоу опшесстоу у сооје руке вада се 
И3 њдтовот сн<т<о3 васостоот одтовоег. који оквалифи- 
кује време у коме сто друиитвеним животом живели 
и каквим би се аозитивним резултатима могли иа- 
даии од ир.едседника, који и ири иријему дужности, 
није уиииио оио, тто му је дужност налагала.

Аав је предеодеик 6иоше упргое ппшгп, при при- 
јему сооје дуисотои. тергспуеицом и кко нпр. иије 
3иао, лг кго вгого здтражи внв, што је ере6кп и то- 
рко зкхеевкеи радн тоотг оправАањо, оидт се тиме ие 
ег3решгог 04 ндн030нн00^и твњ оонде. два ие уворде 

>и не ооокже. дг је ви при теупкњу ид ддндд0нд кго 
прддседнеек врожио тве поакоињ 0 сткњу имооииа оп- 
штинске од тоотг ^^^^^0^^^^^. те иије мооао ^^6^^^, 
пк и поеед еотг и>ееовг 6и одтоооеноте и тгдг по- 
стојолт дко ие 6и ок орутк, икдоежит ооксо, ослоОо- 
дала те одтовореотеи. 3г то штв је ва ппоеровоо твоме 
предходниоу. ие ороеосаи сиогоод рачута о зотечееом 
тегњу при пријему дужелоес, прнмајући иа сеое и пуиу 
одтооосеоте твотг дд6дооддид, гко је итек пптеојгаг. 
3гр 6и се ^«^0 моого о. X. А3риел отлоОодсеи пот 
ое3е коју морк по згооеу да итпуее? 3ар сме нвв3 
Упргок тоедовате слепо теопама 6ио. пртдседнони:а, који 
је 6ило И3 еергзумеогњг. 6ило И3 сдпојим;гња твоје 
дужсотеи или пгк и3 ииттое поверења премт овом 
^^6^x001^1!^, 6ило пак И3 недовољне озбиљносши према 
потоу. оотт се кго председник латио — пропусгио 
тшннити оио, што 30^0^1 ЗтмаљскЈ 1 прописују? Нова 
Упеава не сме ооу ^4^^ пдтоопњг о. X. А3риела усоо- 
јнпи И3 ооре нгоеАеиих едзвота. оећ морк пвнвва 3а- 
xтевати, лг ^^6^0^^^!^ изоршп у цолооти поменуоо 
решење Упраонео.

Ик 3авршетау фI^наетнјтсо теоцпјк смотра 3т пу-



, жност, нд гсегву горе изггесеигт, чиниед овај пеедгге 
Упрзв” гстаБљзјуће пуиу слобоџу у елшзБатеу ГБге 
^3^^^, гз6њљега■ н дееекзтигг питања, који не носн 
сдео кзедитее мордлнр иди ддеенестеетдБее ^^”^^^4, 
влћ повлдни зд собое н езтеријдл”у гдггБге”гсе 33 
све они ””^”^^4, којн упрзвљдју впштиисеге иеоБе”ге-

У интересу из6етзвањд свнх догућпх ззпееез, који 
мораЈу ирмииовио ■ изступитњ, дко се г. пеедседеек бнв. 
буде поновд пргеиБиг изБешењу упезБеил одоукл од 
10. ов. е. бр. 737., да еу се дгеоБг ”3^”^^ дкт у 
сеислу еишљењд овл сркцдјр и3јављујућп у ”3^^^^, 
дн ”^3 Удрдвд гпштеесеа не сее дрее”те дужегсе 
бе3 гиих ^^^3^””^, еБји су јој ^^^^46””, .д кој” су еу 
досо'ављрии дисеое удр3ве од 10. ов. еес. бр. 737. 
у дргењБиге, Управн ћл све то дгст”Бњти нздлежној 
вдзсеи н Удравп таде .ск1”дз свдку гдггБгепгсе зн 
пгсдедице, његовом лривецге изазвапе, у кое случају 
доеаће по цлиу рззи”х елпрњјатигсти ппак учинити 
оно, што еу управ3 нахтевд.

Ако си ма лалвг другр рлшењл дгиесе до овој, 
стварн порпи6пии ' 6латгБредл”Г и3јдвљују ^^^3^”, да 
слњдају сввку даљу вдтгБДрнгсе5 кодн ће ”3^^^”^” 
услед иепос'еутп'11уа по поменуидм ззкоњСкњм продиснма.

управ3 ове опшрппе у. седниди СБГогј од 18. ов. 
еис. саслушавши реферае фииансијаке секднјр као и 
еишљлње гсезлих пеисуеи”х ”лаигБа општ. ^^^3^4, 
ееШидд је, дд гсезие н даљр при свое пеБге рлшењу 
донетом у сед”ици од 10. ов. елс. с роги ^^^3^3 овр 
гпштиее овам вас аозива дд у ропу од 10 (длсрт) 
ддид од дзиас пошдљете овој Управи ееажење еаБГде 
н езвешезје 3^^^^ ови ^^^3^4 од 12. ов. еес. бр 737, 
рдди ^4”^^ даљег издглжнгг пБСтупие.

^”^”■4 н гБге прњликге уБерллБе еот гдле”егт 
ГIОШТГЛ3ЊЊ.

Секретар
Ј. Ллкалај

(М. п) Подпредееднпк Управе 
^^3. Школ- Јевр. Општпне 

Ј. ЧелебоноеиЛ 



д.

Уирави Црквено-Ш1колске Јеерејске Оиистине.

, Векгред.
IIрамио сдм акт оое упртвг од 2д. аооембра ов. 

год. вр. 7д7,, оојим мв 1,поаивт“ пт јс>ј у рккуЈааа- 
свт дтиа аодаесем извешттјт и азоЈде тртжеие вктом 
од 12. ов. мвс. 737,

Пре свегт сж)бодтн сам да је ред, да се
општдаскд Упргвт сдужи премт соојим чданооима уч- 
тњоњм изртзимт, и да тај реп требг ,у толњоЈ прг кпу- 
еееи, квд Упргвт пишг свом аЈјучерашњам првдсед- 
иику. Ја иистм плаћеи сдужбеиик Јпњпњасоњ де да би 
упртвт имелд праводт мв „поаЈоа“ ит азвршењв ктоое 
ртдње,

Остаољадућу ит стррау овркрв ивчаи пдсањт, који, 
дт се служим ргчима вашв фњатисајсое седције, „оово- 
дификује вргме у коме жњвњмо аруштоиним жиоЈтом 
и оаквим се пЈ3итивнњм реаултттњмд имамо итаза'а“, 
имвм к самкј ствари да изјрвим1 сдедгће:

Огвг фњнтасаасоа стдцњја 4^^^ једиу пкбрту у 
аојМЈвимт и ив рталикујв иојтм Јдговорностњ први 
Гдавиом ОоатрЈлом од пкјмт претаје дужндстњ..

у раиијем ткту Упрвадаом од 10. ов. мгс. вр. 737, 
иијг мг упргвг еитаее дт сг изјрсаим да ли дргмам^ 
одеоворности зд све оиг издаткт, ^4^^^^^ пк мшјкј ит- 
ртабњ, већ ми је таажидд пг поднесем неке извештаее 
и иеке [Зрчуиске иавЈае, и дтг стм каткокаик, дд јг 
мкј аелЈкруг ^8^ патасеаааот упртве ^84^^ кбвлежеи 
у §. 22, кпшт. ^^8^^^^ и да у мкј атлокрут ив сптат 
дтвање оазооих иавоштдја и атчуасоњx азоЈаз, ^8^ 
што ми јг тртжидт.

вашт фашанс1ајсЈ0д стосIјт иијв сг а8дооољидд дт 
пркучи аужиоети артастаагIка ^^^8^^, оојт су ерчио 
аЈбрЈјтнт у наведеном § 22, општ. артвилд и да ит 
осиову тогг зткоиског паопист њаоњди, дт ди сдм јг 
дужти дтти татжтат иавешттјв и изооав, иегк сг пк- 
зивр ид ^8^^^ еекоаске прееаее к уређењу ^13^8^ 
Ккитаолт.
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Ниједги од тих прописи о урејрењу Тп. Коиерооњ 
ие оооорп о томе, ид иојн иачпп председипк упркос 
Јеор. ■ општиир имд пз препије дужсоте. што је ооде 
једино питање, оећ оооорп о одтовоиоотеимк. жојр 
имкју икред6е>даоци. о пему иије оооор у окшем ккту 
од 10. оо. мес.

От одговорности кго иаредеопдеац не сдмв да јз 
пе 6егам иеоо н ие мооу по6ећп, 6нло дд подиееем 
тргжеии изоешткј 6нло пт га ие попиетед.

Ако тпавиа квнирвлд 6упе икшла пз је иа^сдБ нз- 
ддтак уииљеи по мојвј иареп6и протиоио пРзвилимд 
општ., вид ће ме зТ то 7™^^™ одтовориим 6ез 06- 
зпрз иа то, пз лн сдм подиео тргжеии изоештгј или 
ие. којп су иадгци учињеин по мооој игред6п, то се 
видн нз сдмих доеисииx испрнвн н по времесу кддд 
су уиињени.

зз одређивкње моје одтооорсотои прек тлаоном 
Иоитролом иије ддиле потре6ки онаидо извешекј. кко 
што упраод од мене трджи.

Бсша фисгитијтит теитпјс у иаввшекју твоме втои 
даље, дд ји прп прпјему дужиотеи иитдм учииио оно, 
што мн је ауњ^^^^ост налагала, дт сдм пошдо страипу- 
тнцом н дз дио јт иискм зико, дд ико предтедиис 6™. 
Упрдоњ при Аужиости адережим оно, што сдм
тре6ио н морко аахееогти ради моок опркодкњи, оидд 
се тнме ир ргзрешкокт оп одтовореотеи сое донде, док 
ие утордим н ие доиджем, пи сдм прп ступкњу нд дуж- 
еотт иго предтедсии тркжио тве подктие 0 стањуимк- 
овиее опшеиитир од моок претходникд.

14 иио 6нх ји преми Бсшој финкисијској теитији, 
којд у оише мкхт моје икооде иазиод иеоа6ињеим н 
која мн иеаикпее н иердаумевањњ, мт дк за
то твој■е евеђење немд егаооти, — имко прсво
дд оое њене икооде игзооем иева6дљним, ја се иећу 
тоужиеи езсвим увеедњивим иаразом, ио ћу иаззти з 
н доикадеи, дт су тн наоодн тктоим потрешеи.

Иида фиикитијтик сеиција у сооме иаовшткју вели. 
дд скдгшњт Дпегвг мора пре примкњк дужи0сти имаеи 
тражесе иавешекје н изооде, ондк је онд ^^^6^ 6^™ 
дотледск томе н ооу Аужност приаисаши и опој Уарави 

Ka.ua
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којој оим јд био пеедслдеел д не ^4^” л”чег, и није 
ималд разегтз лд каике, кдо оа сам ја еее”г имдо 
дужност ^^3^.^^” то оо. могд .^6X^0.!!.. ОвИ ^^^^^”4 
и ”3^^^^ ии сддд не ееажг од меие сдм прлдслднњл 
већ цллд Упрдва.

Пгрлд ^^3 ваша фи”деснјслд селњ”ја езту6ндд 
је из вида дк мој еубуходниг ”ије прлддо дуњеосв 
менп влћ цллој УпрзБи, којд се посли прпјемд дуж”гсеи 
еоиссњеуеезеа и тапд је издСралд млии за свог прлдслд- 
””^3. Јд дзлли ””^3^ оо мот преАХОАНИкд у прлпсеп- 
ииштБу прим”г дужегст влћ је исту пеимнла цела 
^^^3^3, којд ме је за тим иаа6еллд за свог ууедгеб.иуа 
д у тој УпеаБи било је 5. илаегвз сддкшњи ^^^3^4 д 
међу њима 2. чезиз вдше фи”д”с”јс”л слкцпје ” ваш 
ппдпездееднне.

Узабуан 31 пеедеедIIИ”д јк ски Бешиењ онд
^^3^^ и дужнгое”, која су пигп”сдид у § 22. општ. 
пеавњлд.

Прн пријлму дужггсег јд оосзм учег”г 0иуувб 
оа ^34^” пеедзје' дужноот”, јер сам зндо, 

дд је за 28. годннд што сам јд нлпрелнднг био члди 
^^^3^4, ид ^3^3^ ”3””” ^^^4^3 ^^4^^^ дужлггти од 
јлдге леутгј, и јлр сам убеђаи да од ^3^3^
”34”” ома си ^44^1^^ и ^^^”^3.

Али се с правом ндмећи пптдњи, 3дшвп ^””1 5. 
чла”гвз садашњи ^^^3^4 д ”аео4”ег ооа два члдиа 
вашл фггзгсгјсии секцпји, коЈи су били чланови сшаре 
Уираве, коок је сем”гм 33^4^”^ пењмнлд пуж”есе од 

, могд предxгАНиња, иису г”де ^^3”™}! гео. што садд 
тражи на гсеову зак. о уређењу Гл. Контволл?

Ако прп томе ома нлпи ^^4^4 дуж”0сто, го си 
можл гдиосепњ снмо нд о”е, којп су били мишљењд, 
дд се пријем дужоости ими ид други ндчњн,
пд су ппдк ћуеали, д ие ид ме”е.

Оајзад имам да ^^”^4^”^ и ово :
Нпји ми чудо што је упеавд едшлд загxодег, дд 

усв0јп мишљење сво^ји фцезеспјске секцпје о ееажењу 
изБештаја п рз4уесе”x 1-13^0^3, то је ствар мншљлњд. 
Али ми је непојмљпво, шта је моело руководппи управу 
дд ми ппшл гиквим ниу4тпБим п ув^|.1*^д^ЈУ"’,1м нзразима 

yilpa.Be


12

— Овакним поступком можс Упрапа свмо лг грађапс 
одстранн од кпштинс. 11 ако јс то њеи цн.љбно оилз 
ће гг Упрааа нп тај пачиг сигурио пксамћи.

Бсоград 27, Но*с шрв 1911. С пптттпнмм
Хаим ЈЈ. Аарпс.ч

5.

Запнсннк
аагрерге седнице етзрих и ногнх ч.ппова Управе пркв. 
школске јгвреј. кпштпне па дзп 8. Марта 1909. гкп. 
у 11 сагп пре попне.

Прис\'тни пахпредседппк
Д-р Ј Алкалај

Нланпнп '

Соломон Нисим. Н. Ј. ТаЈшацаковиС Хајим А. Лсмајо 
Нисим Бенаројо

Препсепгвгк пкппрепслпниа г. Д-р Ашалај.
Г, Поппредссиник реферише. ла је по чл. 35. 

општнн. иравила поквко пзнашњу сепипцу рапи увођења 
у дгжноса ново изк6ркних члзнова нз збору пржатом 
22. фебругрг ов. гкп. н разрешења пужноктм чланова 
гоји отиалају.

Ок ново нзгбрагих илаиова препстали су г. Ггнм 
Аарпел, Аврам С. Лгвнћ, Јосиф М. Алкалај, СГм, 
Меламеп, Јаков К. Челебоновић и Исак Ј. Лсвн, к ид 
члановп којн пступају препстак је г^с^;^г^п^(^ј^1^(^.пннк г. ф-р 
ф. Алка^чај.

Пк гкрњем члапу решааа се, дк сг госпопа ккја 
су изабрана увепу панас у пуоност. к да се г. ф-р ф. 
Алкалај разреши кужсксти росапашње, нзрв.пугући му 
у нсто време и блакоданно^ст па досадашњем рапу и 
как члану Упрапе п как шнппрепсепниоу.

ЈЈаарг шама се

Ј1-р ЈЈ. Азка.шј с. р.
ПрММИ ЈМ - ЈЈЖНСС1 и

Хаим Д. Азриел с р, А. С Дени!, с. р, / 41. А1к<ашј с р.
Самуе1 Ј. МехамеД с. р., Ј К ЧпебининиК с р.

Н. Ј. Ј1еии алвноа1 с р
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Господ.

Хаиму Д А.^риелу
у Н?отес4у

епрао<з 0ое огиптипе по прочитању ташет 04п.о 
порз 04 27. пр. мее. у ееднице епојој 04 6. ок. нес 
решнла је:

1 ) — да 1 >46^^ ( 04 сее>6 доб<6чане ј<о ииа^<оде у 
иоманутом вдтоввед вкше“м, као пк нае |е доеедг1.^а 
трижећп оно, шпо, ркдп пречишћа^д|ња рачунк. ^^^6^ 
једеом 4а ее учннн.

Као дугогодишњп члзп вве упрзее п 6^^ н.ен 
предссдник он Нете н еомн досдеес. да уиркод опт 
треби једиом да ееоге аопњпњ у реп. Што ее при оомк 
елужи званинним Шоном1' не тее■ј)а инио 44 
зк двееду, пз протие. жзо оршење иукеоеги у иптњт 
рееу редз н езме опшгппе.

2.) — Имајућп у ниду го^ч. 1 п 2. • 1.1 22 омј 
општ. IIрање^Iс. Упраоз је озз иачелио неД еешсаа пп 
ткње у поелеАУ полатзња ^^4^^^; хж V ни
6етаоањз еоих мооуКпх ;ашлета п ињIгегI)с^жнти. иок" 
мора ксмнкооно касгешггн, зко он и дхке цит»есгс 
прп нашем гкедни^'^}^, одлучплз |е и ете п ио грећп 
пуо умолп, да ее оиаоовеге акхтееу оое Д4еаое н 4з 
изе уоерп, дз је еоо.иа да мирппм н п^)аше4I^м з 1ем 
дођс 40 цжденкх изоодо 0 ује цк) је енерења. 1.1 . ге 
н он еамн сгеоли уск.4)ење. да оом пооалу|њ н еуоише 
АТре ноље н еас^|оло>сед з, и ее илсе1ну ^Iепрп|аг^^е• 
поеледнце, иоје ће к нн иммнагн лко 5 праиа оок морк 
цдокпи гш!рр^ееншI)У ное 1 н

. I «Н
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Иу, како се већ приблнжује п крдј ^^^^4, када 
^^^3^^ ода морд гепочеењ Бршњтњ ” пртаенаауеју књи- 
тоБГдстБд као ценерал1I3зц”ју свна општ. фопдова, о 
лгј”мд ио до дапас пе знд н”штд, ” како је општ. 
праБелемд дужиа, дд у еелу оБгт млсеца буде ^^^^^3 
са буџетом зд ндућу тод. тл је усљеп ие ^^.131'1^3 рд- 
чунд с ваше стеаее спреченд, да прзБиелг и од врлме 
Брши своју <фу””цоју, т0 је према ^^4^^^^ решењу 
пе”нуђеиа, дд вдс ” по ^^4^” пут мгее, дд у пст1- 
вљеном вдм року, премд ранијем акту ове ^^^3^4, по- 
делсееи ееджене еаводи о стдњу цидолупне оигБГое 
гпштггсиеа у пеое”Б”гм о пегтгБ своје вољи мораће 
приступити гаБгђлњу свог пд 6”ДГ то ” пу-
тем ”иелрБеецији дегЈгвне вевсег.

Ндпдјућп’ сл, дд нлћлел датд пгБгдд, дд до тот не- 
прејаенгг егрл”л дође пгеппсаиг вас увелавз о овом 
гдлгеогм пгшегБању.

Председнпк Управе
(м. п.) ЦелБ Шаол. Јевр. Опшеееи

А Озеровић

Окпетар
Јак. Алкалај

Уирави. Црк.

7.

Школскс Јевреј. Оиштине.

Блпге^г^ф.

Пе”моо сдм икт ваш од 8. оа. млс. вр. 777. ” 
част ми је одтпвоент” сдјдеће :

1) Упедва порпчл, да је према мгее упглее6пла 
уБеЛДЉИБИX И3р3В3, ка3ујућп да јл о”а ТеДЖГБД од 
мл”е само нешеп, што јл ппеееСнг радп пеее”шћавања 
^34^43. 3^^”^ да ћл упеава пеезнаее, да
назнвање мојих гдгсеора иегзбиљнињ и пеебацнекње 
да ја оосдм сд 36”^^” ” позлавкуеи стБае” пе”иег 
у своје ^^4^4 гпше”еслу упиаву, и лкаевауе да то 
еБае”фелујл у комл омо друштвинињ ж”БГТгм
ж”Белг и уаку0а се поз”е”Беим елзБеваееиа уууу0 0з- 
дзег од .^1^10)' пе4дседниек, којп ” прп прчјеиу дуж- 
”гсе”, ”еј4 учеенг гео, што му је дужоосе палаталз, 
— пд све то ие значп, еражоег г”г што је зд пре- 
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мишћпвањс рачупа Г1онребно, геио да је то доиста 
уврепа.

2) п^с^Ј^1аз1^1ањаа тобожње моје дужности, за
дпвање тражених нзвопа, Управа се пкзнва на тач. 1 
и 2. §. 22, оншт. прквнлк.

Ове тпмке пласе игако:
Иа челу Управе гтојг којн има квај

делокруг:
1) фа прппрема и нзноси на решење покрегјна

питпња и па се с^г^јрг и извршењу у решења,
г нарнчзко па блаенваемегн спре.мп и износи на ре- 
шење буџеа пашxнпк и рксхкпк.

2) фа упрквљк кекућзм општинскпм пословима.
оа нап свима каеегкмк ове нпштшге и паје
им залнге и ^^^6^ обавешаење.

Из овнге сг внпн, да ови не еовоае и
комњ, дп је паепсепншк прп одступању са управе ду- 
њккн попнгкз аачунсое навопе и имовинме стању оп- 
шешне.

Према аоме јг и паље оскејем при момб
па Управг нема пргвг пг аражн кп мене 

онакве ззвешакје и кзвопе, как што ми је их ранијим 
акеом јер зг апкву моју ибвезу не пксакјп
ииоаоав законскн пропис у одштинскмм шаквилимп, д 
они шанпшси, нп ккјг се Управа позвглк, не впууг^Ј^н^- 

.лкг таажењк упаквнзне.
у овом момге мишљењу попкрепљује ме и аг окол- 

ност, што од кад пксекји Упрквк јевргј. општиие ии- 
када нису кркжени такви изводи од паедседиика, при 
његовом цдступгнгу, к нкакчикн јкш и аа игилнигг 
што су пет члпновп ваше управг к мефу њима ваш 
подпредсепнек г. Јнков Чглгбоновић и двп нлапа ваше 
фииашсијске сеоеије г. г. Аврам фгвпћ н Соломон Де- 
мајо прнмнли зајепин са мном у мкртг кве године 
лужиост кд ^^111)0 управе и гијеааг од њпх није ккдк 
аакжио од остаппјућеге шредседзика односно пкт^пред- 
седиижа такги извнде, к мој прееxнизшк, који јг вншг 
ендизг био нг чглу Упргве, он кп у самкј стбзри иио 
у ста-ау да то учинн, к сгр се то иркки 01 мсне, који 
сгм бно свњгк нсколико месегш пг чечу Управе.

Ta.ua


1б

Пошип држпм да сдм потпупо у прдву, то ће 
упиавд Биеове'гн дд ме њенд прлења дд ће упгтре6”ти 
геелре4ецгју ДржзБие Блдсег ”и мало ”4 уанемируји 
” дд сдм премд њој 4Г4пунг раБигдушде.

Но увнђајућп па ћл ^6^ ^3^^^ ^3^4^^ теджењз 
рапуегБгдсеве у гпшег”” ерпети 3асепј, то у ннеееесу 
ул.јјаIуеIУз овл ее”Ј”пћл изјдиљујем, да сам готов да 
оверавам оне изводе о стану оиишшнске имаовине, 
којл 6лзтзјне” епшт”нсии бупл сдседБИГ.

Према томе пзвгдте наред”ти Нлдду-ч.. општин- 
оком па спреми изводе о стдњу иа ддп 10. епБЛмПеа 
оа. год. ге”х усезппв3а ппје сдм иадзеее јд одгСр34зп 
т. ј. о сттњу кдсл школе и обеју сиеедггд, 4”^” сл рд- 
пуни по §, 47. општ. .прдвмдд шаљу ид пиееллд и рдз- 
^^^4^4 Гдавнгј кгнергли и ја ћу онда ше изводе 
ирегледаши и ппштп их ндђлм за псправее мојим иош- 
иисом оверити.

У Београау 10. пецлмСез 1909. год
с пгштгБатаем

Хаим Д. Азриел

8.
Нзда је Упцдвд решзБзед по овом акту г. Азрпллд 

о”дд је од тој слдн”Ц” био пеисуези дееделдиие г. А. 
ОзлеоБић и ои је био мишљењд ?дд се овдј пеедлгт 
г. ^3444^3 прими, иок је г. А. Л[еБи^1 6”о томе про- 
егБД”. Лздз је г. А. Ллвић примле”о 0з ^4^41 оста- 
лих чеангБ3, да ћл г. ОБероедћ ”^3^” већпеу зд својл 
м”шљење, о”да је г. Левнћ пттш1п 0з слдиицл и поз- 
вао са собом и г. Бг А. Фадк”ћа, тл ез”г седницз 
није ^^13 да рддн, јер ””је био довољдп 6цој члд- 
ггБз зд иешзБањ4.

Нд ндућој слпиицп, кдда јл изнет пе1ј 444^^^^ 
поегБО ид е4Ш3Б3њ4, ”ије био дрисуеад г. Озлровећ 
и ондд је успео г. Левнћ па се ол прнм” пиедлот г. 
Азрпелд већ дз се теадки од г. Менисееа Пргсвлел дд 
пошљи свог излсллн””а као што сл д”д” из гаех дд- 
љнх дктд.
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^I>ес^^епо-IIIколесс Јеоеејеса Опшесез 
у Беотеадд

12. ^^1^6^^ 1911.
ор. 852,

9.

■ Минисипру ПросввШв и Црквених Послова. 
е4еаса Трада Беотеада решењем еоојим од 7 Х1-оо.

ор. 51927. поеордиоз је пзСоре оое отптесе. којн еу 
иасешесс из дан4 X о. о. и иаредиоа епегви дрио. школ. 
јеоееј. општине, дз езгбеаее еогеосе О4шењсесе одмзх 
уоеде у дужиоет,

Нз оееооу овое еешења епеаоа еосз уседепг је 
у дужиоет 10 XI 0. т. н 0 еоот иоиституаегњу изоееенлз 
је ооеп. Миесеееа кктом еоојнм од 11 X! о. о. ор. 7^6.

прн едмом пријему дджеоеен од еегее Упегсе. 
ноок је епеаоа еегксоз од ооеп. пеедеедеикт ееаее 
епеаое. дк рзпп сосееееооВњк целоиуппе имаовиие 
опшииееее. жзко по оннм агоедењима, соја соАоеке 
4ретледу тл. Исеервое тнко' нето ао сеима фондовима 
којнмд је епеаса преио евојнх еуеоеа еусосалк - 
поАиеее тгпие кзсодр о етзњу целвсуаее имаоинне 
опшеисесе ик дкн пријема д^Ј^м^^^соетн тД- пи дги 10 XI о.о. 
как0 6н еова епеаса зиалг шти придд пз едкоскње н 
колико еаноен целокуппк гсенвз н паеивк осштннскт 
нз дкн прпјема пужеоеес. Алн предеедеск Оивше епеаве 
ни^е хуео то унинити еи рааоотс. што је он оно езмо 
неколико меееца у ооој дукиоееи, што н он еије од 

епеаое 6но дужеоее пеимео еи наоешеајем о 
етгњу 0дштинске нмавонсе н што еу ее јо еадз 
Аужиоети впштниесе епекое препгокле 6^^ пеедаје 
исоеиекек имоасот еткњт опшесеет

Ноои епеаос емктрт зз пе може еаиа пеигшти 
впшењпи имгосиеу 6>ез дз јој егзез есеаса иод потпи-

7 Опз г^рСАеезии<а иије тзчеа, јер је т А.цшеи пко тадсни рззчог 
Птиео, дз оп ипјо цужаи ио иеоспоиис го> учипи1'ч.

2
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оом прлдд п стдњи псте, јлр би опдд пр”мм>лд ид себе 
п гдгпвпенгс4 зд рддње сезел ^11^3^4. Па кдко ид ^”>^4 
ееажењз г. прлдсддник стдре Упрдел нлћл по ^^^^4^ 
да поступп д гпшееиз 0д ^3 здст0јд трпи шеетл, то 
да б” ^^^^3 ддљи рдд”е” ^^^3^3 мгди учт”Бг ггспгд. 
Меепстеа дд извглм што прл послати СБГтд и3асддн”ка 
дд ”гнссетујл стдње целгкупне еиагБеел гпшт”нслл и 
”сту ПеИДД ”ГБГј УпедБи.

подписане вас уБлезБД о овом гдеипегм пошто-

Председник 
А. М. Озеровић.

ЦелБеег-Шлолсла Јсврлјска Општинд 
29. ^43^643 1909. год.

вр. 852.
Б и 0 г р д д

10

Тутори.ча фонда масе Мааие Н. Лееи'

у Месту.

^44341 ови гпшенле ид гснгБу ”зврш4ииx из6оед 
ид ддн 4 X — 0. г. увлдлпд је у дужносе 10 XI —0. 
г. и пд”зх прилекгм ^^^4^3 у пуж”0ст еејжилз ји, 
пд јој челдслдеее. стере УпезБе пгделсл ” ”аБОДЛ 0 
целглупиом стању гпшт”иске I^мдгвгее.

Пд кзко мгеи озводо ид вншл ееджлуа ^^^3^4 
№4 нису ппднесеен Упезиа овд у седннцп су^ооој 0д 
17. оз. мес. пгелез је гддуку, дд се умолп издлеж”д 
нздвгенз влдст, дд пошдље свог кгммсзеа, којп ће утвр- 
д”т” целп”упиу гмзгБиеу гпше”еску, којом је еуегиздд

в кзла јс Упцдвз ццшппд д1^д[^. Нпунстцд здееаж^I кодесдра, ондд 
јс о”” СБ”мд еуеоепм^ лаапех 3дледељд упуеиед тгдуап акт, 11 ози су ”д- 
едвео н пдапиоршЈИ. Ад јл Уиравп ст.мо сае|о до тшд, дд сдднд прдво 
седп.л, о”д је ”” ошл ”дчш1 лптпа оао иајлапшл 4ддидеи. 

npe.ua
O3epoBi1.il
TpajKH.ua
nouia.be
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дг

I

етара управа општинсад прњко одаеђеншx аутора ра зиих 
зпвеп,ењ<а, ге дп иађеио и укврђеин етање нрела нооој 
Управи на дпљу одговнрноск.

Да не би оомесаа аржавше властн, коЈи ће кроз 
коЈи дан отпочети рад,'' дангубио и нп те пк-
гатге, Упргвг вас моли, дг у нзткаесу рееулнскњг овот 
етањк извнлике ске што јг покаебшо. ккко
би били тотови ск свима подацнма. којг ће бити пк; 
каебии ради еклкпкњк и ккпиое извођењп етањк дкве- 
аеинг взм фцнда (имковиие).

у прилоеу шкоаг ввм сг формунка у кики би ин- 
веиткаске сквктн уводили и изволипете ујгдно вдпнм 
покпдсом то утврдити,

верујемо дг ћеке и сгмн увидеки пккребу конств- 
товзња ккчиое етањг игигггг нешт^Iшске и дд ћете се 
овом згхкгву Упрввшном кдазваки, Улравасе овк надк 

пк овом опрввпкзом ергжењу.
Зг Паедсепника Укрдве

(м п.) Нквв . Школ. Јвв . Опшиине
Јаков М. Коен

Сгкагкаа 
Јак. Алкалај

11.

Гнппопииу

Минисшру Просвете.

Удрквг Цаквешо-^^Iкнлске Јгванјспг кбрк-
тнлк сг г. м^нннстру с молбом, да г, изволи
што пре свогд изасланика, дк книсса1тујн стдњн
целкаушие имиггге кпшкииеон и исто предк новој кп- 
шеиисснЈ Упакви.

как ркзлог овој молби општииска упрквк наводи 
та, што јг нк внше каежнње општшшске упрквг нискм 
хкнк ддти спдашњој кпштинсккј управи ка>ажние извнпе 
к имовинме стању, међутим јк ииспм хкек учииики пк 
крджењу упрквн нпштшшскн прксто ск тогк ^^31^^, 
што јг онк од меие кражилк иешко, што јк иити могу

о овај комнсдр није ниоаон ии дошео, п Унрдвк гк још чгкд.
2*

npe.ua
olHilOHeul.il
npe.ua
TpajKH.ua
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угиееее. еети едм дужзн то уснсеег. тако је 0кк1тик- 
ект упеквс својим кктом оз 12. 1909. тоа.
Бр. 7^7. еекжиот иамеђу оееклотт дз јој дом н пвдктие 
по оонм ткпигма:

1) изоод 0 пеимљеном н иадзеом иовцу од 1. јт- 
пуари 40 10. Нооем6еа 1909. оод. као н еткње тото- 
онне нд дан 10 Нооем6рк оо. тод.

2) упорАдии претлед .прпхоАи н раеподз према 6у- 
џетским поаииијтма евнх ккет н згсеаењд од 1 I до 
107X1 оо. оод.

4) ноеиеке _ целокупие имоаиие општииеи^р^.
5) 6илкие целокупие активе н пкеиве општинске 

пз дин 10.сввембрт оо, ооае
10) зас.љусиеи еое Анеоиние евих заведењт нд дан 

10. оњ мее. ргди егзигња, од коои дкиг поииње одоо- 
оореоее новот игердбодквиз.

Иио што ће о. Миниеекр из оонх подктккк уон- 
детн, о оооме може дгти тзппо о6коешеење екмо књњ 
тоеођз спштииеки, којп је пл^^ени чииовсик н којн у 
нето време сеши н 6лагајника т не јз, ивји
ииккко не рукујем 6лагајном ниен књиодмк опшеин- 
еким- Мој деоокрут кго председника уприве опшеинске 
БпаIеаи је ткчпо у § 22. општии. дрквиот н у мој де- 
локруо ие епздз и обаееас дк дгјем егкве изооде кко 
што еправс од мене пом. кктом тркжи.

Поред тоои мене је Упекса впшеиеекг. којк је прп- 
милк ^^^00^ Мареа оњ оод. иаабрсоа нз евоје ере- 
дене зк преАеедникк н оок УдриБи у којој је ‘оило 5 
чјгноог егдгшњр епркое т међу и>имн о. о. 0киов Не- 
оебосоосћ подпредњАИНиек еипишње упекве п А. Ле- 
оићг н е. Де-Мзјо иокноои фиикиеиеие еекрије ездт- 
шње Упегое. по чијем ее предлогу н еркаке од мене 
дкоедеен поАгеп — иије еекжсот од рсеије удеасе ни 
од ездпјетз предеАдникг упеазе 0оккор подктие, као 
што удеавг еиди од меие Пк н еи еотк уароси
пема егаоотт 003011™ од мене нешто, што пета оица 
ииеу мзртк меееци еедкиод од моот предходиикк у 
дредеедеишеоу управе.

при еоем том ји еам езјкосо удегви пз прпеткјем 
дк ооерим оие наооде о еткњу вдшеииеие имооиие, 

npaBH.ua
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које Слдгајеие ооштенс”м буди с1стаБип ” мге”г сдм 
Упрдву дд пае4ди Сдагдј4неу гпше”ислгм дд спреми 
”аБГди о сттњу од ддн 10., НпБеи6еа, кзси, шлгее ” 
облју снииасгч, чпјн се езчуии по пл. 47. гошеиигких 
пеаи”лл шдљу ид прлгдлд и идзрешлњи Глдинпј ко”- 
ееглп и пд ћу ја ондд ^4 нзБгдл оелгл4даем ” са мојом 
огтпгсгм ' 0^4^”^”.

Но млсто пд.тгепи1 оп сеезне гоштиеске уоезБ4, 
оод се, изБвшујућп еднију пе4ењу, па ће ерзжиеи ии- 
елиБ4еиију држзБе4 алзсее, п6рзтилд ггрњгм мшлбом 
т. министру. '

Премд свему ”злгженоњ моје јл ^”^^4^4 па оп- 
шеггс”д уоезвд иемд пцдвд дд тражи еетервенцију Ми- 
егсерд ПргсБ4Т4 ” дд његов гздслзиик констутууе стдње 
целглупие ”МГБИ”Г ” осту прлдд гоБгј уоеаБи и зд то 
сдм слпбгдзн умглгег г. Ммнгсеед.

1) дд пре ио' што пгелсл ^^^4^4 по овом сед- 
жеиу, извгл” ззтеањоео сву егеесппд4им”ју Бгђлну 
н3међу меое ” упраБЛ гпше”исли по гБгј севзеи, 0з 
које ће- се г. мип”гече ув4е”еи, па су мојп ”звгди пот- 
пуно гсггвлиг, дд се УорзБз Општиисид ооје служ”лд 
пцимд мшио као ^”3. пи4дседниеу пчштиие пепIееФјнмм 
егегм, и пд је ово тезжлњл уорВБ”нг сзмо ппселпица 
њлол езииј4 прелње; ”

2) дд зд тим изе4ди ппштиискпј упеави пз оиз 
самд помоћу ^^^^3 пеесгиздз уеведп цлпо ммгвег стање 
гоше”ислг пд пзн 10. ”ГБем6ра оа. год. па дпо се бупу 
атврдиди мдиви ”лпрзв”дигсеи, пд тлк 0ндд здееажи од 
г.-М.иеисерз па пошљл ^3^ излсдднсел.

у гзп”, дз ће ее г. м”уистде ппазБде” обој мојој 
мге6”, јесим.

28 Децембра 1909. год.
Блптлал Гпсподину мпши.трч

Ппшвае
Хаим Д. Азриел

12

Нд осегБу ^^3 трзжења јлБилјслл ппшеннл п 
^^64 г. X. АБриеоз Мин”сезрстБГ Пргсееее ееањгдп 

0H.ua
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је актом својим од 29. Днпгм6рк 1909, год. Цвр. З11б. 
да му Управа општишскк пкшље нг увиђкј свк дктр пк 
овом прндмнгу, к иканчшто нип к ргзрншнњу е^аре и 
иријему дужноети нове упркве.

Пошто јг г, Мииистар добпк кд општииске упрквн 
капеоени окгнвна и паоучнн дотичнз аккк, он је тктом 
евојнм од 14, Јануарк 1910, год- ЦвР. 2З, ваакшо Уиркви 
општишса:ој дотичнк кктк и прнпоаучин јкј је. дг прек- 
ходно закључи еве оњиен јевагјскг опшкиие нг дги. 
оаде је новз упрквк увнаник у пужинст и пг нз евоје 
средиие ои.редш трп ппца за панелнк цнлокупнне стгња 
имнвиин оештиие и евију фкндовк, пг к резулкаку да 
одмрх извеети Министкрство.

1З

Закључак

кгк што се види нз евију енре излнжншиx ккдтд 
упрквк општшискп без покаеен нзазвалк је целу пк- 
лемику ск г. X. Азаиелнм к иачииу прнаајн дужшости. 
она се ннјн пкказклг предусактљива пргмк пргдлогу 
г. X. Аарирлк, пг онд ^0^^! бланајнику нпшеинсонм, 
пг 0^^^^^ ^3^^^^. које ћг , он овернти, но
јг праашнскквилк да чини оно, што сг до саик никкда 
ннјк у јгврнјсккј општини деснло, т. ј. дк кдмах за- 
■фажн! држдвну иштеавнкIЦшКу и па такжи држг-
вног ккји ће цглк ок сткњн утврпнти.

Пошко ово гражнњн управнно ппје било оринвпшо 
нг оншеинскнм, то г. гинистар иијк хтео
пкрлгти трпжкинга кнмеекрк и пк ккј ^^4^^ нпшгшек 
је у овкј шнфирншцијш, коју је кна сама без потрнбн 
нзазвала. панкапелг дораа, Али оиа ^^0^ орга1г сгмо 
притоме. мерао пг сгскгву општинркнее стања,
как што је г. Миннстар шрншнручпн и да пкшље нз- 
вештгј г. Мшнзсгру к иађниом ргзултаку. кна иијн 
то већ је пкчелк и игљг рачугг од
члановк упргвг. как што ће сг видеги нз овоеа,
што ћемо даккг пгвестк к рачузимп инвн еинагоен.
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II.

Рачуни о ивд (■№ ..Бвт Јмж'
14.

Уирави Црквено-Школскс Јеврејске Опшишнв

Авоедвеппеапвј комиеији за зидгње есекаоте чает 
је подиееи изоештгј о томе, колнко је уерошеео зк 
зедкње еинсаоте п кгкди еу изсорп удоеребљееи зк 
оое рдеxБде•

Кав што је Упркои дозскео. иепдатк ееошкоок зк 
зипкње еиееаоте вршепс је преко Бевтекдесе Тегосг1 
чкр Ш.еедиоснце. којој еу н ноложеае еое еумр упо- 
гре6љеие зк иепосту еискаоте. а6от еота мн ћемо ее 
прп подеошкју овогк извеоњIтајд прндржавкеи иетооа 
репз, кзо што глзеп иавсА из Беогеадеие Тегооачке 
Шеедсоес1це.

1.

П р н х о д н

Кзв што ее ондн нз деиоокесога еаоода употре- 
њљеии еу зи иеплкту епиагоге ови прпходн:

6. Јулк 1907. Од фоидг Беаће 
Азриипа................................... Дин : 2.675.—

6. Јулк 1907. Од фондк езре
Аарпеос зајам...................... ,, 4.450.-

6. ЈуАа 1907. Од арвдкесx 67.
овзовг 2° „ Ноое Сссггоге • „ 6.805.15

7. Јуиз 1907. Од песзноеог фон-
• дк елуж6ринид адјдм ■ ■ • „ 9.000.—
9. Јулз 1907. Од 50. доаовд 2" „

.ккее школеке ....................... „ 5.147.—
10. Јулз 1907, Од продотдх 50.

Л030ок 2"/„ кзее школеке н од
5. дозоод Ноое Сназј-оге ■ • , 5.611.55

11. Јулз 1907. Од продатих 10. _
' ком. 4° 0 ееите Ст Сисзгого ,, ;а94?.8еЈ

cjJOH.ua
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Пренос Дин. 37.686.60
12. Јула 1907. Од ородатих 30. 

ком. 4° о рннте Ст. Синагогн . 11.837.60
26. Јула 1907_ °д Пенз. Фонда 

службенока зајам.................. , 1.000.—
28. Јулг 1907. Од фоидг иок. Мо- 

ии Буллја................................ . 10.000.—
3. Отообрз 1907 . Одоллничос г 

фонда .................................... . 10.000.—
"3 и 12. Октобрр 1907. Од зајмр грг- 

ђрна (ооложоо г. Бннрројо) ■ ' 7.500.—
25. Фебруара 1908. Од бллиннкоо

фондл зајам зл. дин. 20.000. т.ј. 20.180.—
5 и 30. Дорилг 1908. Од 3гјмр герђг- 

нд (иоложио г. Бнодројо) • Дии :
16. Јуна 1908. Од фоидр Абррмр 

Киеер (иолнжин ЈЈ-р Длкрлдј.)
16. Јуна 1908. Од продатих 10.

Акцијд Иррод. Банкн добирс- 
иих ид.продајн олрцг Маси 
оок. Мате Денв...................... ,,

10.000.—

1.524.75

'15.

15.

15.

15.

15.

12.

30.

Јулг 1908 Од зрјир гргђанг 
.(положнн г. Бнтрроји) ■ ■ •
Јулд 1908. 3д 10. куоона Дк- 
цојр Ндрод'не Б>салкр (положио 
Д-р Алкалај) .......................
Јула 1908. Од ириходд ора- 
30000е Бнгонољн (инлождн 
г. X. Демајо)...........................
Јула — Од бнлнинкнг фодда 
здјаи (пнлнжин Солом. А3- 
ринл) 3Л. Дин. 10.000 • - •
Јула 1908. Од 3ајоо грађанд 
(^0^4^^^ г. Бндарнјн) ■ • • 
ДБгуста 1908. Од зкЈид грд- 
ђаоа (гиоллжно г. Јенарнјн) • 
Двгуста 1908. Од Хгјнма Д3- 
ронлр аајам 3л. Дии. К0.0О0

Р

II

Н

И

1)

3г иреенс Дии.

5.756.—

1200.—

225.—

300.—

10.007.50

800.—

1.625.—

10.012.50
139.654.95
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Пренос .Дин. 139.654.95
2. Септембра 1908. Од продатих

З0. Акиија Народне Баное (по- 
ложио г. Мошић)................. п 16.950 —

2З. Марта 1909. Од прилога (по-
ложио Д-р Д. Алкалај) - • • „ 600.—

17. Апрплт 1909. Од продттих 2.
Акције Народне Бтнте са оу- 
понима ................................... „ 1.422.55

25. Мтјт 1909. Од продтае 8. Ао-
цнјт Нтроднн Бтнте ст оррпо- 
нина........................................ „ Д.880 —

З0. јупт 1909. От Ште-
днонице по одбитту порете • ■ . 106.90

Дин : 16З 614.40
По одбнтоу суме ирплаћене
Ннрод. Бдици зн зтложени 
дун нот 10 VII. 1907. нодине „ 10.000.00

' ресто Дии : 153.61Д.Д0 
Поред гоињих сумд удотсебље-

ни су ови психоди:
9. Мтјт 1907. од фондт Брт)е

Азтспнд............................ „ 10.000.—
15. Мтјн 1907. од фондт Бртее

Азриера............................ „ 1.000.—
26. Норембрн 1908. ор Беннстд-

сое Трн. Шдеоииие це зтјам. ,, 10.000.—
Зфтм од (иодожндт
н-ђт Ртт. Ллнве 1Д 5. 908. г. „ 3.С38.2Б
од центља и друннх днбро-
Б0ЉИИХ ^^^^0^^ (положио н. 
јосиф Алдатдјј...................... „ 6.105.—
Зајам од цраБепе школ-
сон оештане.......................... „ 500.—
Зтјтм од ееађана (полржпо н.
^ена^рјо)............................... „ 1.500.

СБега Дин : 185.757.65
Од фотдт Бртее Арриилз ■ _________ ЈЈ85—

Свент „ 187.642.65
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II.

Р т е х о д и
А) Зидњее Синагоге

).) Плаћеео пеедузсмкчу о. Виктору 
премк еачуеу Колгуди-

ргјуће Комииеје........................... 141.397.58
Одтоо екчуек 6оеифсциего Дсе: 
453. 4- 345.75 + 25.18. + 326. ео.
60111-1^x^0.....................................1.224.58

Иеплкћ. Дин : 1410.173.—
2. ) Зг е4еосод содосодг ет пеи6о-

ром по десоож. еачуеу .... 90)0.—
3. ) Зк дозлгеу Ссеггоге:

т. ) Зг мгтеријкл’по ркч. Бр. 1,5,6, 278.50
6. ) За ргд по ргч. Бр. 2, и 4. ■ 1.017.30 
о. ) За екепедицију по ркч. Бр.З 5,40 1.301.20

4. ) Р зно :
а. ) Дукгчеку зк ккмењкееки по-

еко ркч Бр. 1....................... 2.260 40
б. ) Зг кклдрму ркч. Бр. 2.22,27 199.10
о. ) Тгкеу зк еивеоацију ркч. Бр. 3 16.
о. ) Фгебкеекс поеко ргч Бр. 5,21 362.80
д. ) Зг егаее гвожђгеије ркч. Бр.

12, 19, 20 32,34,37, 40 1.273.50 4.111.80

5. ) гехсеекеу о. Капеогеовићу зг
длке и ^Iадаао................................ 3.650,—

6.1 Колгудсеајуће комиеије хоеоеае _______560,—
Ссегг Дин : 150.696.—

Б.) За намеиииај и у/срас

1.) Столови:
а. ) Мкгерсгл по ркч. Бр. 1, 4,

5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24,
27, 31,32,33, 34, 35 • ■ 4.347.45

б. ) За ргд по ркч. Бр. 2, 3, 6, 12,
Зг деееое Дин. 150.696.—
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Пренос Аин. 1510.696.—
14. 15, 16. 19. 20, 21, 22.23
25. 26. 28. 29, 30), 36, 37, 
38. 3................................... И^.74.4.00

а. ) 3г ра3ор гришннБн 3а оре-
оос итд.................................... 219.30 23.441.55

2.) :
■ г.) 3г ргл. Даеубнјусу 3г луо 

терн и нсеаднорд-
бор ....................................... 5.000 —

б. ) ^^^^3 и нрееос и нисирдт-
^^0^ оо ран. Бр. 6.7. 14. 10. 172.65

а.) 3г .оо ра.ч. Бр. 11.
13. 1................................... 272.85

г. ) 3г састаБ идрда и иеедргнудг
оо ргнуну Бр. 1................. 100.—

д. ) 117ооо дрошди у Бен рдди
набаБие орнбора оо ргн Бр. 2 160.—

ђ.) 3г оо ргнуеу
Бр. 9. 16. 17 - '........................  3.309.30

е. ) ^№-^1 трнш{оно................. 38.-— 9.052.80
.3. о Рг3нн:

а. ) 3а нос1о оо ран.
Бр. 25,26,............................... 413.65

б. ) 3г нљдеаиIIИцн. кукн и лр.
оо ргн. Бр. 23. 24. 35. 36. 177.15

а. ) 3а ланац"’ 3а кандиво оо ргл. 
Бр. 1................. .... • • 25.— 615.80
Свега 3г са
намнштањнм и уиеашаБањем Аии ; 183.506.15 

горн иаложниом и3ио-
се уиуони ориходи • • • 187.642.65
А уиуидн расходи • ■ • • ________ 183.506.15

Остатек готоБнне у ЈЈин : 4.136.50 
Сасеојл се у орннању од Дин. 2.190. кго сглго 

оо онднетнн Бногегдскн Гргованнс Штеддндицр

10 сгио нандоди ндбДБИО је г. Мгркус с. Алкапај од екуцоос01о|1иx до- 
брнБОЉднн ирилога.
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и у 61.50 удожриих иа упожну оњижицу Бео-
ера.прае Орновачкр Штедиоиице под Бр. 475 п у прп- 
дожеи. двемд ееизитиицама од Дипара 1.885.

Мз овсн се преедеда 8^^^. 'дт је зндтњн Сиетеоее 
ст аеошоовиме зт рд11 и ^8^3^^ стало. Дии. 150.696.— 
т уарештвењн п иамештпњг 0-^111'0^. сттдо 32.808.15

Зт зидтње Спнаееее постојп оиобрење н. Рииистрз 
^осветн пт сн 'може утропшпн до 180.000. дињ

Примееујемо дт су норе иаведгиик 50 тпц. Нд- 
ро.пен Бднтн иобиаеее од маре иоо. Мате Певн зт пднц. 
који је овн Уиртвт пеоднла мтсн пот. Маан у удиии 
Краљт Петст. нпе )е у врнме подпћн Матин Дсмл.

у исто венме. птст ндм јн иоднети једтн псендни 
преоодн и рароода■зн зидтњр иовр синеарее, ооји је ст- 
сттвљеи иа осиову иодатааа оздожеиих у овом изве- 
штнју.

у исто времо- пнса иим је ириметити) Да 'Порнд норн 
еаведеииа сумт пеимљениx од ера4аеа ото здјтм п од 
продтаио цпнтљн п д0З0вт имв још приходд од тоеа, 
о пнму дотииии трторр подожити иеоиедио рачуеа 
док сви нлтиови1 оојимр су дтти дозови пт прор^аЈу, 
6уду подинди својн рнчуие. овл еерн сумн уиоаеебиаи 
зт исплтту учињених зајмова.

Ттдо исто чара ндм јн ееиметити. да јн мермсрни 
одаее иартдидо јевеејрао Жеероо Друштар о своме 
асошау и премт аоме•рвтј асошта не уднзн у овдј обрт- 
чун I1еиxода и еасходт.

Ако би упртвт теажидп још одовт обавешаењт 
стојимо јој ртдо пт рдспооожењу.

Веоерао 2З. окткбра 1909. н.

С иоњтовањнм
Комисија за зидање нове Синагоге

■ Нлаиовп:
Сахуел Меаамед с. р. Нисим Амар с. р. Тсак Тајшацако- 

оић с. р. Нисим Бенаројо с. р
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Ни о шиховнма н дашж и иову

Приходи
1) „оед Беаће Азекеда по прпл.

поо . 1........................... , • • •
2) Фонд Сзре Азепеоа. аајкм • ■
3) пеодатах 72 л0зк 2% Ноое

Синагоге иом, ■7.а00. до6иаеио 
преми приооно под 6^^^. аккљу- 
и^г^ии........................................ ....

4) зз пеодстих 100. оозк 2° „ школ.
кгее ном. 10.000. добевеео пре- 
мд прилож. под 6^^^. згкљу- 
чниш .............................................

5) зз пеодатих 40. ком. 4° (| реиее
Отз^е ^инагеге ном. Ж000 до- 
бнвеео пеема приоож. 6^^^. зк- 
К0у4ниие.................................... 15.785.
по 0о6отко агјмг дедлаћ. Нзрод.
Ви^ии.................. 1 .................. 10.000.

6) Од пеиз: фоидк елуж6есник нк
нме зајја........................... •

7) Од фонда пои. Монн Були нк
име агјдг . ...........................

8) Од 6ол. фоидк ик име зл.
а„.„„„ .........................................

9) Од 6ол. фондк ни име згјдк ■
10) Од фоидг Асркмк Коеик ■ •

Од зкјмк грађааа......................
12) Од продаеог плаца мнен двиој.

Мзте Леви....................................
13) От зк|мк о. Хајима Д. Азриепа

зл. 10.000 ..............................
14) од акјма код Беотргд. ергова^<.

Штедиеоиие...................................._____
зз аеедое Диш

[ШМ

15.560,—
4.450,

7.333.80

10.280.-

5.785.40

10.000.—

10.000,—

^04 87.50
10.000.—

1.524.75
Д5.663.а5

д9.233.55

10 012.50

10.000.
Т80.Оа„.75
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Пеееос Дии. 180.030.75
15) Од ^^^0^^ и лругох доброеољ-

иих прилога....................... 6.105.__
16) Од ордлнгр Д-р Д. Длиалаја 600.—
17) Од зајиа уг1ргве оркв. школске

јев. иоI1ненд............................ 500.—
18) Од Шдедноннин ннтдрес оо тек.

рглуну ..................................... 106.90
19) Од ораздндне 0нгноБљн ■ ■ • ________ 300.—

180.е42.е5

. Д) Зидање Синагоге

1) олаНено нредузднану Бик. Д3рн-
нлу ореи1 рао. иолаудннајућн
ннмнеи1Р оол 1............................ 140.173.—

2) 3а сирнвнд водовода сг орнб. оо
ори^л. ого. ..................................... 900-—

3) 3а ^^3^^^^ :
г) 3а мнтеррјрд ии раг. Бр 1,«5, 6. ^78.50
б) 3а ргг оо раи. Бр. 2, 4 ■ Б017.30
в) 3г ексинднцнју оо рал. Бр. 3. 5.44 1301.20

Д) Разно :
а) Дукалнку 3г ндиенндрснд ин-

, сго ргл. Бр. 1. .................. ^260.40
б) 3а каллрму рал. Бр. 2. 22,27 Н".10
а) таксу 3а инБилацију огл. Бр. 3 16.
г) фарбарскн лнсаи рал Рр . 5, 21. 36 2.80
д) 3г рг3нн гБНжаарнје. ргл. Бр.

12, 19, 20. 32, 37. Д0. ■ ■ I 273.50 4.111.80

5) Архитекту 1<аиетаноБиИу 3а
и ^^^391^..........................................

6) иллоудндајуНиј илмнсдјо xииорае

3.650.—
5нн.

Дио. 150.696.—

BOAOBO.ua
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Пеееор Дии. 150.696

Б) За иамештај и украс

I) Сеодоае :
д) матаријпд по ртд. Бр. 1. 4, 5.

7. 8. 9. 10. 11. 1З. 17. 24. 27.
З1. З2. ЗЗ. З4. З5,.................. 4.347.45

6) зт ррд по ртч. Бр. 2.З. 6. 12,
1Д. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 2З.
25. 26. 28. 2&. З0. З6. З7.

СБенн 183.506.15
Сстдо 4.136.БС

бБеет 187.642.65

З8. З9......................................... 18.574.80
б) зт еазин арошаовн зт пре-

иос и т. Д................................. 219.З0 2З.141.55
2) Едеааеиат :

т) зт рнч. зт дустеее.
оанделабае и осттди испбор 5.000.—

6) иодбоз. иреиос и носнндеција
но рнч. Бр. 6. 7. 14. 10. • ■ 172.65

б) зт сијтдице по ртч. Бр. 11.
1З. 15,......................................... 272.85

н) зд расаав пднит и предет4уеа
ртч. Бр. 1................................ 100.—

4) путио аеошта у Беч ртдп нт-
бтван ^^^6^^^ по ра4- Бр. 2. 160.—

ђ) зн иерралај|.ију по рнч. Бр. 9.
16. 11. ......................................... З.З09.З0'

н) ситип аеошаовБ...................... З8. - 9.052.80
З) Ратео :

т) зт атпеаерсаи посто по рпч.
Бр. 25. 26. . ............................ 413.65

6) зт пљуваоееце. ауие и 4р. по
ртч. 2З. 24. З5. З6. • • • • 177.15

б) зн ра3р4, зт отндидо по ртч.
Бр.11.......................................... 25.— 615.80

НБ) оитј Стддо у ДиI1арт 4.136.50. растојп сн у 
^римтњу 0Д дииара 2.19°. као стддо по иодистом нзБОду
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Беогеад. Тегоигк. Штедиоеице, у Ддпаеа 61.50. уло- 
жених нк уложиу књижицу Бео^1'р^;^д^. Тргооич. Штеди- 
оницр по6 ор. 475 н у прилож. доемг прианкси1цаМа 
04 фпеаек 1.885.—

Нисим Бенароја Нахман Амар
Самуел. Меламед Нсак Тајтацаноеић

Цексесо-Школека Јеееејесс Општтни 
20. Апеилс 1910 ооп.

ор. 298.
о е о о р т 4.

Господ.

Самуелу Ј. Меламеду, тро. кгесту.

у Вевграду.

Упраои ове одштссе примилк је'под 29 ТО пр. 
оод. изоешткј о томе: колнко је утеошеео зи зиддњр 
Сдеггоге „оет Јиеезњл“ н којн еу маиоек употеебљеее 
зг оое езеxоде.

Горњи иаоештсј Удркек је подееоа јРАНБј коми- 
епјп еа згдктк0м, 4з 4еена њему поднеее есоје мишљење.

Оез оооонојн оратнлг је нете изоешткј ез ооом 
екдомееом п прпмед6кмг.

Изаод иије есстаољес оеско деопиеи закс)си
0 т. Контрвое нк.лажу, тј. зг ккко„ примкње
п издгиање пори ее икрочитим гктом н Аокумент^имд 
утардити песигње н садасањсњ н то зг еигку еуму 04- 
војесв,

томе догеебио је:
1) Сни еешења Удаессеа, по којимг ее еон фон- 

доин Упеиосес п деугп иогу ^^^^66^^^ пз аидање 
Сдеагоге кго н сајкие оннх изоешиоцк оњгсгс. О0.о 
еу дриеогли, дд ее иаиееег асоешткњг о,о.реШјена зк пи-
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рнлите ниљеве, могу уиотребитд 3г 3^^^^^ си- 
оигоге;

2) И3води о стању оиих фонднва, инјимк су ру- 
илраон идрнннтл туторн а који су оо решењииа Уорг- 
Бииим иорали гнтоБНну или инаивиду фнндд да устуон 
УораБн рали 3идањг Содагоге ;

3) сонсак оннерденљ1 оошдндскнх, клји су уло- 
иили онзајинцу ^^6^8^ са и1знанењен, гг ли се ти 
оонееиоцд као такоБо оо ињлгамк оишриисклм.

4) Докунедда о нзрешнднј ирндајн ргзних хар- 
тија од Бредносдд и оо ком решнњу Уоданинои, ори- 
лажући и рглуее о ироддјн тих хартијо ;

5) сва нрннадна однбрења оррко иигиЛере цене 
угненрон закљуиеее. као што 3^^^ о 
орондсује;Н

6) стеучне 3а све Бишноее и ^^^0^86 ог
иреддаудсакнx или ногрдбеенx ^6^^. и

7) сва пеинаддежда. дндд, оо иојина је нлмислјд
решгвддг и однбеавала нздаеие и нн)словима
ок0 3^^^^^.

И ако уоеава 0ва. ^6^ ^8^,6^^ у иуждост, нијр 
ирнмндд цеднкуонн стање ноштндсне нмрнБИНР лири 
ргоуне о 3ддању „Бет Јнсргео" што је тре-

гг унннн. ннд је норн хдедд скик ог ^^^6^^^ оо 
горњом оринедбанд и га ооее^е^Дна донум6НБД 
ралн уБиђгја и ддљег ало нг жндост, до да-
оас ннје 4^^^ то н 33831™™. лишти оо нњнгана бла- 
^.1'^6 нишднда ^64^ ннкнкБлx Аниуменздд оо овом

^^6^8^ се 3итам иакдаднн обратола нрр1^. оред- 
седднну г. Хаоиу ^36^6^^ оао еарРАбодаецу, га ои 
оо овим иринрд6аиа оисруои, гли је ту ндбијрда,
јер је исти лзјдБин, га 011^;^™^ ^^.6 инАнедугд 3а 
бррмр њргириг ирндслдниц1тва1

НездајуОи гаље иомр га се нбнати^2 ил овим ра-

л ^>0^^ ирилис ое иосто]и Каги би га св*Кп впи^;хк тро/НИБг^ одо- 
брење ог Мпнисдарнтва. нндр 6о Сидргнгр билг гндн8д аг 5 годиид.

1'2 А што Уонава ое уиота о тндн дннинднг плаНелрг шБоговоЦу 
онш'дндскнг ? то ои било молдо лриридлије ^6^^ ли лутато од онааог 
нрсднкд го другнг.

3
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чуиимт. јер Управе обн иезиа ии ко јн раеуноподтнач 
ии ко иаеедбодавац по истим ра4униме. оиа сн морд 
вама обратити ото рндну комисије зт зиднње Сиеаноне, 
иошто Сте норњп изтештдј и би иоаписдди с модбом. 
нт иодиесеии изБештдј о уарошеиим сумтмд зт зидање 
Сниинонн „Бнт Јпретед“ сараавите онтоо. озоо ирописи 
зааоие о уее4ењу Тд. Контеоде ирдржу и по иримрд- 
бама иактедне оомисијн ^3^^^^^^^ у обом ртту.

С обзисом иа то. дт Бееертр. Трн. Шаедионицп 
трткњ иридаау отмтте по исоом дуновању од дирард 
10.000 т У’пеавн обд нз РБојјео оњигд не биди. одаале 
јн обтј дун потекао,13 Упрнва обт 04еаује, дт ћеае од- 
мтх по оБоме учињити и теакеее дооумеите подн^ери. 
тн иа тај изиин обо ппанње ооииути ст диевиое редт.

Упрнва обт жтлећи. да ово пиаање једиом рнс- 
ирдБи, иошто јн Тд. Контродт Бећ дбт иута тражиде 
оБе епчуие иа прендед и да би еас олободала од- 
гоаорносгии због утврђене нетачности у сасшављаму 
гиог обрачуна иада сн. дд ћнае у што ордћем соту 
иодиети обој Упстби тртжени изБештај.

По.ппеерррдрњо Уераае
(( I. 1 Л Цскб. Шсои. ЈеБе. Оиштиие .

Ј. ЧелебооовиИ

17.

Уираеи Цркасно Школске Јеврејске ОишЈпине:

Нн оспоБу извештаја иашее од 29. репаем6рн 1909. 
нод. УпрнБа обт зотом сбојим , од 20. дприир 1910. н. 
№ 298 тртки дд јој подиесемо избод о теошооБимд 
зт зидање Синагкге спсапБљеп оирко, озоо пропиои 
ззоонд о урнђнњу едавие ооииеоде идлажу.

Нт обо трджење упраБеио част гим н одговорити 
С.чедеће:

Итие дукиост, ото од6оеа зд зндтње Сирапрер, 
рнсанјнле сн у томн, дд смо ми преедедада иримљеии 
матаепјад и нндзиеаБади ртд у СмиСлу усдова зт зн-

I'1 А зтр ре то ипјс видедо нз извеиааја коошсије зт анеа|ае Си- 
ртееее п пт дотирриих иротокола ?

uii.ne.no
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дање 0е^Iагоге 'зксључееих еи пеедузсигееи1 оао п 
иадзиргокои оде еадвее, што је впшгиис у евојој ре- 
жиј'н нао^^^IН.лГе ^еђу тнм пкшк доннноск ппје 6илк да 
воииио књиое у оном емиелу, кнко ее то ааконом о 
уееаењу Глквее Контеоое гегжи. Мн емо пом. иаве- 
шгсј од 29. еепгембеи Т909.• пвднелд, пз 6н Удраиу 
кко иооу упозсгои еа еткњем етвеед. томе мн
ее прп икј6оњвј Бољи ие можемо одазсати жењи оое 
Удркве н поднети јој оегиБе изооде, кзо што Гоконк 
Контрвоа тражи.

Алн пБшгв Управс иајкоокује, пз онк иије у књњ 
гамг. 6оагкјее икшла сскактиx рдчуееиих подсгккс зк 
зидање Сиееаоге, мн емо тољии па поивгнемо Упегон 
прп екфапдњу ооех есчуиа, н зпо Упеаик вдееди иеки 
од6ор зк то, мн ћемо нм рзпо двиагатн, у рзду, те 
акједи„ е њиме епеемитн пвтребси обеачуи о андсњу 
Сиееаоге, какс 6н ее нетн могао пвеозги 1 Контроои.тД 

у Ноогркду 12. маја 1910. оод

С ДВп1ТОВЊЊАМ
Нисим Бвнаројо, Самуел Меламед, 
Исак ТајтацаковиИ Нахман Амар

Цекиеео-Шкооекк „евееЈСит 0^^^^^ 
18. Мзји 1910. гвдоее. 

5р. з72.
5 е о о р т п.

18.

Гвепвд.
Д-р Д- АлкалаЈу, ^^60^°. 

у Беогеаду.
Члгиоон копиепје зи зидање Оинагоот подиелп еу 

под 29 IX-1909. о. паоешгсј о томе: ко.лпко је утро-

ипкдкае одгвеор. 
о1', они 6п мождаII Нз ми дкт молноцп ииеу доОпод од

уз,и. )а Ушжиа. одсопориде.да дп '.'св-чи -ФН иред 1 
у^и Аио'?ХпДњ " еаеоадп^п ^-

H3BpuiH.ua
6n.ua
ynpa.ua
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шнно 33 зддањнеССннгоге и какви су изворо уоотре- 
бљенм 3а ове орсхнке.

Прннљрнн лзБЛдр УлрдБд иозднлд је даддежниј 
снкддјн ог шошооегње, 00Ј0 је нршиа. ог ови нзБодн 
ннсу сдстаБљсон оизкн, како 330^^ о уррДнњу Гл. Кои- 
роиие лоилосује и дарнђујн и [томД иоидикнм дзнеод 
нднн дребд ове дзБОде ^^^8^™.

Иг 0снову овот дзБНшгај■а УирдБР Олшдддсиа Бод- 
0003 је ореднет комисијн с молбом) гг ил ирдменбднд 
сенције иисеуоН1

Каин ннмнтнјд ин овој млдби ндје иосдуиила г 
тл. Китдонла ооаж0 ^^^^^6 о 3игању СЛIнагнгр — 
УооДБР ииштддсир ибоадкла се сбгр ом нлрду илмиснје 
ииснбнце и уиололд их је. гг оБе оанудн, сдсгкБљеде 
оиако) како је срнција ирннн8нда, у иа1краћеи ониу 
ИНАНРСу,

Иг орк тргжења лддинБд шомисипе јндннм заједдд- 
нким 300(00 ог 12. ов. мнс. нзјдБндн су. гг је 
дужнлст блда1 гг орнглнддју орнмљндн чI0тоо^I,Нојд и 
даАЗИра8Рју рДА у сиисиу услова 3а зддањн Снеагогн 
као и дадзнер8ањр оних рг^.^(^1^;а. које је нишддда у 
својнр рнжнјн нзБошидад

Иа 0снову тога оии ии ин СБнјнј дајбнљнј вољи 
1^6 могу инАРедд тоажнне рдчуее нданн како -е овг 
управа дражнла.

комнсијн 3а 3^3^^^^ СидIагнге у иоБНм 
^8^^ нзвнштају ннсу ДНШДД сномрдули|5 0 ЊНX08Нј нрд- 
днжлнсрн одионио онлргрњд ионндутнx ралуда. Како 
су ти чднгоБН 0Б4и илсдедњдм 3ХТ0М Н30ННДН овБелн. 
гг је' њихоб3 дужднст бнлд сгмо надзно 43Д орднм 
ооедузднрлр и ист 1о>рру1еном мрдронјдду. то је Уиоара 
ове ииштднн оа ^63^^^^ својој од 16. оа. мес. кои- 
с0ат^јућн 03 те њоховн дзјаБе, гг оииенутд 
ннмнднјр нису у стању гг иозннсу трндн ^^^^^6 са 
^8^^^ иотребднм докуменддч^а. ^6^^^^ је. зг се ови 
рднунн здтраже од одгн8орннг даоедбндавцаа1' 3а ра- 
иуоску 1908. дод- и учолн, гг овн ^^^^^6 инддесР1

1’‘ ^^8111116 НДИБД0!
1‘1 одм(сдно’
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П како сте би к ао наеед6одтвтц биди и зд време 
Бддањр РБданооо п зт 1908, нод. то бтс Упеава обд 
моди, дт јој у рооу од 8 дпее оа даиар оБе ртчуне 
иодееоеае и то тиоо обоо ззоои 0 Тл. оонтроди нт- 
рнђује

како аеебн дт оаотеБиае целоауите ртчун зд зн- 
дање Сниаеоне изволићеае сн рдужиРи пеимедбамп фп- 
иансијсое реоције оБе УпраБе.

Дт 6и бзм обтј посто олпашали Тпеаве ће бтм 
ст^г^Ј^и^тњ уједно иа еарположнње репреатеа општии. ото 
и сва поаеебиа дооумеитн нз општиирае аехиврЖ

рдпо Управе оБе опиаиее у иуиих 6 мееецд иије 
моедп до6и™ ттчпе ее4уее од оиноБорних дицт и тио 
им јн осаевљадд добољио Бремеип иа еарположењн, то 
у Бдтаеесу оооонтњд обих енеуиа и ирбееаБања мо- 
нућпо одноБОииости, Уиенва ре итдт, он ћене по обомс 
одмрх ^^1^^^™.

Поапесеии бтс н обом ^^^^^^0^ модн, дт и^и- 
мнте увнеење њеновое иошаоБањп.

(м. Н ) . Преесецри. Уарвге
, !^|рбв. Школо еш^јејЈ о О^^иxиЈ^^Јее

Л. М. Озероааћ с. р.

19.

Упрааи Цркаено-Школске Јеерејске ОтиШлне.

Беонрад.

Пеимио снм исг обн УпенБе 0Д 18. Маја оБе нод. 
№ З72, кој44 сн иозибзм дт иодинснм еачуее 0 зБдању 
Нобн Сииеноне оизоо. отоо зтоон 0 тдевеој ооитроди 
наређује, и то у сопу од 8 иаиа, пошто Упеава зт 
пунно иоа' месецт рир6 мондд добгита еапУIне од од- 
аоБОрииx лвдр.

Н тоо јн Управа, по њеном аезивењу. тео иосде 
иестомнсеииое узалудиен аеажења ^^4^^^ од крго- 
воееиx лБда. дошдт иа мисао, дт меин ознтуи ото

17 Бидп ре Ди1 ј> уо.мондд деоцијт н.

Ha.ua
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одгоеоесо лице, којр је дужно подпеги тркжесе 
ипаи моркм пепмегити, дк ее Упесвс п еидз налдаи на 
погрпшеом пугу> јер јз нн по ксквои згкоиу, нн по 
пегсионмк опшоссекси, нн по ооо0оо о уееђењу тл. 
Контроое> нд којп ее Упеаиа поаиок> ииекм обиеагс 
подиети гркжесе ^^4^^^, јер у њимк нема одредбе, по 
којој 6н иаредбоддвци 6нлн д^жни еклкпати ри4уие зк 
Гогссу Контеооу.

Молнм Упеаоу ди мн изсоли цнгирдгн ^^^4^^ 
ззкоеесе девссе, по коме еу еаредбодгоии дужес екдг- 
пати ра4уие, н сдБ ме Упрсва цстиеањем шотикеогг 
певпиеа у6едн, дд скеедбодсоци имкју ту о0'Кносн> 
опда ћу ее јк ргдо одгаоггс аахгеиу Упесвссом, н дко 
у есмБј егисеи, 116 егикрииа зк зидањр еоое Сдсггвге 
саеедбодаиац јр- 6поа 1^^^^ Упраоа впштсеекг, т јз едм 
б'ио егмо наоешслгд њеннх одлукк.

Нк пеогно по аккоеу о уређењу Глкисе I<онтрБлњ 
дужип еу екококти ^^4^^^ екмо езчдеодолггкчне кко 
што ее онди нз еледеКих одеедг6а тогз аакопг, које 
о1пп<о пласе:

IV
Подиашкње рг4дпа Г.лашој Квдгевли пз срегоед.

Чл. 22.
Сон еанту|Iон„лгггч<< дужнп еу еооје егчусе но 

авр^шетку егчдд^ске годсее агкљусттп н Глкепо. Коитролп 
пз преолед цодиети....

Мл. 24.
Рсчу<IБ«Тјлај’а^]Њ, кзђп пе 6н у аакопои роху под- 

иелн евојњ рксуне Гааопој Контролк па преолед, нлд 
6и пх подпели пеп|нквпопо  Ппшид Конгролк 
по сл. 125. ооогк аакона.

Нл. 25.
Кид егттупополкгач н поеле кгсоеогк ропа п из- 

ре4епе казде, опрт- не еклоии есоје рдчупе у одређпном
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року и Тдобнпј ооуероли пх ое упдтесе, Глпвип оои- 
еенла ће раиа одрдррити једно ^^^74^^ лице, ооје ће 
етдуне солоппти, и о томе иаддежион иииистрп 03-

у 06т обд рлу4аја ерпшаи сиоси иеуеедаи рдууно- 
ондаеа4, иоие ће се 3т то задежпти половиип пдтте.

И3 ових цитиеаинж орпоира 3доонд о уређењу 
Глпвие Книтрнле уБиддће упЈ^г^Б^д, да дужоост 3т еодп- 
пдње ра4уиа имдју рп4у^иополанпеи.

Пошто се еиетноеп, ото што се биди И3 извештаја, 
оојп је пппоеда иоминијд 3т зидтње еинееоне, ооуеда 
3ипдти од маетп 1907. еон.. т рапуии око исплате си- 
ниноне оиои4аип су мдјд 1909. еод., ордд је иолпуни- 
рдјућд иомиреуа еиеаеоеу примидт, то се требт о6тд- 
титн ооии дицииз оојп су 3т то Бреие биди едуут0- 
полатиуи ; т аачуипполап44и 3т то еееие 6иди су: н. 
Авеам ЛеБоћ од поуетот зидања еенаеоее до 31. пе- 
цеибрд 1907. нод. т 33тим н. мдпс Алоалај, 6иб. 6дт- 
нпјиици општиосии.

Паееа томо, оиоо отм оз попнетон ми дотд упрдБе 
ссдиио, пт Нлпвпа Пниернла нетжи рдууне 3т зидаи>е 
поБе еието•оне, и дд оби едчуии још ннсу ролопљеии 

■то модим упрдБу да избоди у нтјоеаћеи роиу:
1) Парлдити пирмеио н. А. ЛеБнћу, ото бланајиииу 

опитиие 3т 1907. нод. пд пди1х содопп рдууне 3т 3одтње 
иото ееп1ао•оее, 3т ереие од отд се епеаеоет 4^4^^^ 
3^^™ пт до оеаја 1907. ноо, и то оитоо отоо то 
3доон о уаеј)еиу Нлавие Кнн■гроде иарећује.

Прп том мтже се н. ЛеБнћ подлужото оиим подт- 
цомд, оојп се палаае у пом’. извеиттју, оојп је подиела 
Комиспја 3т 3ппдње Споаепее т етдп што бежее рода- 
пдњд отих ра4уип, иодиосом и ^^^3^3^^^^ од 30. мтјд 
1907. нод. (у пае4пру птд 1) ооју ми је н. Леинћ нздто 
нд суму од 885. дии., ооју је прииио од мене „рддп 
псплане пннеебиих тепшиоет 3т 3ндање ноБе еннапоее.“

2) пириеио н. м^г^псу Алиалају, ото 6дт- 
гајнику оа 1. Јануара 1908. грр, дд 0дмтк, иим н. 
ЛеБпћ 6упе тотот ст рклапањеи рдпует 3т 1907. нод. 
продужи екладање рап^у^ри до орпја 3одтњд еентноне.

Ним оти ри4уиопплаеа4и 6уду оодопиди ^^4^^^
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онзко. квко оо Главна Конррнла 1]рржIн1 ја ћу х х онд 
мојим иотписом сосоБесаи Главнкј Ооидрнлн иг дсеглеД1 
как што сг то и до сагг радддК1

у нсдн врнмг чолнч Удргал др ми радн мога 
уараБљг0ар нз8олн длстз8ндн у дседису:

1) Акт Главнн I■аонтркдГ1 кој'™ траж^и оалуд-р за 
зддгње нобр Гогаггге ; '

2) Прнмедбг фнгаиснјккр сгкцојг. нг ккјн меУпоаБа 
у СБОче акау удућује. а ккјг ми у ннјо нооложнлIД;

3) ОдгсIВК0Р. ооје бууу ддли г. г. А. Девмћ о 
Мркс Алкалзј нг доажрир Упрг8Р исгча гк^р^и^р^м моме 
3^0^68^.

Гдкбндан сгм иснчорнрн, га нг ксиобл §. 18. иог- 
внлр овн кошаииг. г. А. ,68^^. нлрд ^86 ^^^^^6. как 
иддарнскБдио лнцг. не можр унрадБОвгтн у ргшавању 
ок ^8^^ момг гаау. ии у 064^^^. ии у

УсБгјајући нсараиау, ккју је ^8^ Удсааа узела га 
ндондн онрнве за ндгнанср, моднм ^^^^8^ гг ми од- 
ггбоср тсажеиг ^8^^ чојнм нрдоч, ИЗ0003 днргааиги 
најдаљг у ^0^^ од 10 дддр од даиес.

Б1ггсау. 21. Мага 1910. гог. Г дошдо8а1љеч^,
Јј-р ЈЈ. Алкалај.

Иорвнин-Шрндкрд Јеасејсаа Оошангд 
9. Јунг 1910. гоо.

Бр. 407.
Б ео гр ао

20.

Гнсинд.
Д-р ј Алкалају, ддБнкзту.

о^Е^г^е.

У ндгнвнсу 
оншддгг лгса јг

нг ваш гот од 29 V о. г. овн
^386^™ взс. др јн у соднинн својо]

18 0^^ гвем том он је утнесданваН1
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од 7. оњ мее рнши„)з. дз досоиг аагегжп од оае као 
ородОоовцк о оидоииу Оинегоге ,0ег Јпееае.л“
јер Удеаеа иалгдд дкз го. д. е. Леидћ н Мзхе Алкк~ 
оиј идеу дукнн, дз нете еаегаве ааго1 што онн ииеу 
еукоиаос тим ркдом кго н агго, што они инеу оеше 
у елужбн н дод платом 0ое вдшоесе.

Нз 0еиооу осогт т н нк весоиу сзиешаајз коие- 
епје зк асдоње Сснеаоге, 4з онн ииеу еадлежсе, 4к 
оор рк4уие оеако, кнко аакое о уреДењу Гл.
Н<онтрБлњ то Упеаоа озе молн аа у ропу од
з. (трп) дапи еаотавите оое рк4уее н оиој пвд-
нееете нк ддљи рдд И1

21т 6н оое ^^4^^^ могли екегкоиги Удеаоа ваи 
еггБљд нз егепоисжејие аехпоу впшгссесу кко н оео- 
6ље Удеаое оое.

Погпсекен оае моое, дз н ооом прдликом при- 
мете зигие њего1сог одј|сссог дошгвеањг^.

ПредсеЈнпк Упртсе
(М. п.) Шоол. епрр . ОсиЈтеве

А Озеровић

II,екееео-ШксIТIеск 0еерејеиз 0^^™^
20. Јуиг 1910. оод. 

бр: 472.
Б е 0 о р т д

21.

[ лавноО Конпроли

у оеае дктг Тогоие Кситнооњ од а0. Јасуаеа оое 
оод. мо 13.062. н кита оое усеаее од 10. фсееугеа 
оое оод. ор. 106. Уиргњи црк. школ. јеореј. опшгиие 
4кет је Гоаисој ^оио^оли у дриооту нод 1

Преллед 0 десIX„ду н рзеходу соињ едиггоге“
еа Докдиеитимг, у колнко еу од етртнњ одговорнмх фак-

1" о ј|е•»I1Ти ј ■ 6по кк то, дд ее одреди рок од 24 ктез ! 
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тоеа бивше ууоаве овно уураед лнададн — оа даљд 
оддлежон лнсгулак.'

^^616^ овн ништинн онјн могла оБе однуие ире- 
иг нстнву § 12. ДРИ. в) својих ИррБДДД 03 тогд 

развогр. што ииеиБирда иису моглр иодрндн нрнј
^^^^8^ дрджеде нодатрн, о лему је Гддрна 4идернла 
днтои ^86 уоааБе од 10. фебруара оа. глд. 6рој 106 
нзвнооБеда.

Гаии нсто, оншдн су ин даxнђању сттре Уоррбн 
дсилдте и нлпладе 8^16^6 ааи луштинр, о уечу даинђе 
оо њтннм ндје ии еаебади 3ар 0^^^^ андлол,
то ^^^^8^ оаа ^^6 ии у мнгућдосдн инслрдн Гдавднј 
4нлорнлу дневник,*1 оао што то иаописд ^^^8^6 Ион- 
^^^^6 дарнђују.

Пинннуди но^еIЛ,I0А, 030 што се 03 дсднед аидн, 
су ннрнов4 'гадашње .уирд8н онштинсие. 4а 

ли су нндн оодидсднцн оделвионн 3а оБај цнднкуиае 
огд, или је зддн идговиаан сани еаандбодгБдц г. 4-р
4. Алкалај. или ^^^3^^ оаи одролво сддон ^^^^86. то 
се нсдррљр Рлаттиј 4нлрролу оа инниу6|1

УнраБд смадрд 3а зужннсд. зг овом ирндннон иа- 
000000 нанинедн Главној 4олорнлн ту важну лоодионт 
гг је држа8нон влашћу ндо6рена сума. 3а 3^^^^^ ои- 
0^01'6 еласндд итвобттдо само иг 102.000 Алн0ра (у 
дкругдно сумн) а сннаеиеа напротдБ. урнуашујућт ту 
одоеонну суму. нзннни Ш.506.15 6е3 одд0а‘22. у ^^8^ 
унра8ддиј сдда се от могу оаотгћи сва оотан6на днда. 
која се нд нвдј иртдмед однннт.

4нмнснјр, 0^3 је латнлтдада снннаоеу, ^^6 ндрт- 
^6^^ од стоант дРАлеждле г. Мдеистор Деађе8диа већ 
од стране стаот уоргвн нп1|еендс^ет, унлнз неед је унрава 
^8^ ннлола г. Мнддсдрд ДнаЛн8Дда зг ои о^ј^р^јзн сдтулиу 
ннмосију, како је закономх о гавним грађв0ннама про-

31 г штг је радин иоаћтдн 5дагдјднк?
31 Веомд ^^осс■нјднсове11о од стоаит оеоздт ^гиеа8н јттрвјскн рушуине! 
а.’ то 10^6 итдинр. 4р>КД8ид јн еваст ддид 0д0бае^ље 3г а80.000дин. 

а не сдно за 112.000 — јог аансоатдља сума иртдс8анљд Брндннсд лнцодд- 
'Iај1101IIн сумс зпдатско лисаИ1 4 уотанк нијр г|огоош^1ла 3а З1|дндски 
оосао 183.506 дон. внН јн огу суиу ни8роштлд и зд анднвод, нлебдр11ну, 
стнЛовт. укрдт о иамсшдао сннаоиеТ1 

cy.ua
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писаио еади пријема синнеег'е, Теоа комирије иије још 
од страиг г. Минисара Теађевииа оуееаена.-;:

дт зтвриеаау упетви обој 43^^ јн наиоеенуни елав- 
пој коинроли, да- тоо оиа у петој обој стнари италзии 
зт целисxодио еади таинијен и 6ежеет прееледе иоме- 
еуниxрР4ует, атовое перо4инон пвоеа изасданиаа■2л од- 
ееди, упреве јн обн вољиа, по дужиости--;’ да јој у томе 
одмто нд рурена изиђе,

Пслдседрна 
иеаБВ!оо школ. јетрнјран опитепе 

А. М. Озеровић

22.

Пошто јн Тлавип 0онаеолт иримидд оБу тужбу 
^п^тве јевреј. опшаиие од 20, ^910. нод. ст нз-
веитпјем, што је 6ндд иодиела комисијр зт зидпње Си- 
еаноне, у жомн су 6иди ериложеии ртзни ен4уии 'о 

тт међу њимн и фаонуре од рр4рр 
фабриае зн излиферовани елеатеиееи прпбор, нз не- 

јетиау, роји еп4уне нпсу ии 6иди ореГееи, озо 
што јн иоаееГио. то јн бдпвип 0оиаеола врдтила оие 
^44^ еачуиополнеа4иеа сд Својњм деуеие иеие1едбпмд 
од 12. Лудт 1910, ноД. Бр. 18285. Оаепеиеедбе штбм- 
пдие су нд Сгр. 15З. Извешазјн о ееду Упреве јеБреј. 
оиштиие и њимз ре ен4уеополанауп чирр оиновоиием 
зт сум^ од 197.833.35. Рок зт ееавдање обот издпаап 
6ио јн до 15. Двеураа 1910. тод.

И тоо су ови ет4уеи о ^^^^^4 Сниргоне тео ирви 
дрт ^ошди у тлевну Контроду зктом јевеејсие уиенве 
кр 20. Л4ит 1910, нод. рпар јн рдиуноирпе^геу н. мих. 
ПеаеоБиI■). Смамрајјући овн еаууее ото спсапБии иео рн- 
добнонд приоода и рарxода зд 1908.нод. ове пеиеедбе 
од 12. јуле 1910. Козна4ио тто пр4не приердбе.

23 И. овт ниЦе Сидо тзчпо. Миииснте ГратЛешша већ је 6-0 одгово- 
рпо Сројим екноее од 20 Априлт 1910 6^. зз75 дт аи иа др Сп-
^^0™ рпада у оинтнорију јптеео ертјјсвепе - дн по томн ои није итдле- 
дотп дт одређујт осмииаЦ4 зт прпјео Сппенене.

21 мноно ре андала Упеает тн јндное пвас.јажже! И иаЈз^е јој ре 
испудп жељт. јер 04'Ј,ДОилд увд --ззс110--1-ка. т пн стио једен.

23 01р3 јлооика. вољнт по дудхизсти!

pacxo.ua
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пошто егкусопоогггки ниеу оое хтели
примнтп од послужитеља јеееејесе Бдштиињ, док ее оее 
међуеБбои ие еаве<гаджеју, ко ће нх' уТдиа,еа4уеопв- 

пеиингн, то је о. Левић упутио ккт Гокиеој Кон- 
геоос, којп акг оидр еоедује, теккјећи дз ее еа4усв- 
поозокии пнусуае дз пеиие оор примедбе.

Рачунонодакачи еу поеле међуео6иот дсгоесеа прп- 
мели 0^^ примедбе, н 111™ је поеле гога биикдо, аиди 
ее нз еледећео.

ЦнсееI^о-]Шкооеис Јеееејесг Општиик 6њо!^[^!^д^.
14. 1910. год. Бе. 528.

2з.
Главно] Кон.проли.

Главиа Контрола актоиI е^е^сзн^м °Д 12. 6в. мес. Бр. 
18285. пвеоаог је' оиој Упргои оедге ^^^^^6^ нд ри- 
4уи ноое Сднкгогњ аа 1908. оод/ еади пеедаје ^из ре- 
иеее одговориим онхииа, е геи, дз по изоршеиој пре- 
дгјп ^еоих упнаег оод езоеегн Ггаосу Квигроду

Пошто одгвсоесс иаред6вдавгх н еачуивподата4и 
кко што ее нз иајгое еесеегтек 0^^ општиие киди, 
ииеу хгеди дг приме помеиуте прдирдбњ еи ес4уеииа, 
то јр Упфгса ооа нод данашњим уиутиоа зкт Дпегои 
теадз бевгеадз е иоо6ом, дг ниесоиксе ркпуиополг- 
гзпе н пкеео6одгопк псассе н пениео6е Конт
гроон прелг нт рењеес.

Моан ее Глкоик Жссгро^дг дз иакоос, еади што 
6^^^^ окое4ењи Косотт преоиегс, сгееонгн Упнгви 
гнаоа Брвградз, дз одмах иоа„ое у примед6кид нмњ- 
иооаие еачуссаооага4е н иаредбоосиха, јрр еу иегн 
прп путу,:г" те дз пекиел6е н рз4уир приме н дкљр 
НдАЛЊКНО ДОегуде. з. прддседиика.

фекс. школ. јев. ооштиие 
Чоан

А. С. Левић

2* Ад|ФР ктди ее л.уди едремају пд ппу за иреме ^^пр<1ЈIа по (КнојIиаокг 
пт ^^4^^^^ нлш оосо«ор, ^0^ пх задежтги е пдта кто прке коочслхе,
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24.

Главној Контрол.и

Примедбама Главне Контроле 04 12. Јулк 1910. 
год. Бр. 18.285 нражн се 04 г. Д-р Д. Алкалаја и 
чланрва комисије 3а 3идање Нове Синагоге г. Нисима 
вееароја, Ннхкана С. Акана, Сакуодн Ј. Медакеда к 
Н. ГајеацакоБкћа оа ооАнесу рачуке Нднвној Ноннроди 
окако, као шно се овкм оримедбама нражн.

ГднБна Нонгрода је ове паимедбе донеда на основу 
аква УнааБе црк. школ. јев. онштине од 20. Јуна 1910 
Бр. 472., у коме је го^ња вкца 0аначнда аанЈлкца од- 
гоеорна аа саснав оакх рачуеа за аидање Ннее сиеа- 

. гнге. Међунам ова уондвр црк. школ. јев.
нншенне ннје начна.

Пре свегк нреба бкнк на чксео, да дк у оншне ра- 
чунн аа зоддње Ноее Синнаогр ооддржр расманрању 
од снране Гддвне Конрродр к но са сдедећнх ааздога.

Црае., Школ. Јев. 0^^^^^^ кма чоеед шкове и 
Авеју скнеаога још мкого другох устаноеа к адБедења. 
Рачуке шкнла к обеју скннднга ннеглеиа нд 0снову §. 
47. ооше. оравнда Сдавка к оснндр рачуее,
ке ннргдроа Глгвна веН кх онргдрод к ра-
заешаеа рачуј^с^г^с^Ј^г^гаче сака Уч^ава кркв. школ. јев. 
иншБ. У не усгаговр, чоје рдчуке не нрргледа Главна 
Нненрнна содда изкеђу нсрнног грнбарснн здррднњр. 
које ммд ммого нрнхона к расхооа к ндрннннн каса 
управе цркв. школ. јевреј. нншниие, којд ракнђр
ренма расxноа к К0јој се зодају као нрмхндм
оак вишкови, којк нррнсеају оо рдчуквмд касе школ- 
ске к обеју снеганга, који се шаљу Гдавној Номгриди 
нд расмаграњр. к ад које ммкад ГннБИд Ночррола оојр 
нражилк објашњење кк орегдео рачуна каее унраБнне, 
о кко ова каса гунк све прохокр.

Пречк овокр поштоу општипоккм нравмлммд оема 
^^^^^6^, ок се мкркју Главној Контрол'! 1 поднет!I рачунм 
аа аидање јрдне агркде ^4^^^^^^^, већ се шаљу„ ра- 
чунн за нрнхндр о расходек мк ^^^^3^^^, оа

за зкдањо нивр сннагоге ко нндлежр рксмк- 
нрању од аране Глнвнр Конттолр.
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Ио при Свем ное. ми од овога не нравимо Ои- 
тање и немамо ниигта.' иротиву тога, да гмавна 
Контромм прегмеда. и овс рачуне за зидање нове снна- 
гоее, стмо тртжнмо п молиео, дт ТлаБна Жоннеолд по- 
зове за склапање рачуна р3 дшцн. оојт су по зпооеу 
зт то одноБоееа,

Као што јн Тддбној Контроли .иозетао упраБн цро. 
иооЛј јеБееј. опшнине имв свона ртру4но о6ртзовееое 
бланпјииае пои илатом, 4^ јн дукносн рт воии 6^^- 
ннјеу и тњине и пн содоии ет4уен зн иаолу и о6е си- 
иагоне и дд их ноиеере ^^^8^^^ Коинеоли нр пееллед.

Иовт јн синеаоед ррр3Т3 у 1907. и 1908 тодинн д 
зт то Бееме биди су 6лаел^иици општиисои: н. ^8^^^ 
С. Левић до араја 1907, ноДј и н. мтос Длоалдј до аеајд 
зидењп риннаоне.

пт иоњто еу■7 по ид. 22, и 24, здооид о уређењу 
Тлтвен Коннеопе бланајници онштинеон жто ет4уеопо- 
рагачи (види ид. 112. зтт. о општ.) дужии рр033ти рт- 
4унн и порлани их ^^8^^^ Контроли. то молимо ТдтБиу 
Коннеолу. 'дт нд осиову итБедеиих ззооисоих неоннсеј 
^50^^:

1) наредити н.. Д. С. Лнвнћу, пн као блднлјиик 
оишаиие зт 1^107.' ролоии ее4упе зт зидање рпдееоее 
зд време, од 'орд сн јн рпIни'-сее по4ела нпдтти пт ро 
арајд 1907. и то оизоо. озто то ззоои о уреЛењу рларрр 
Контропе иаееђујеј

2) иаредити н. .Маору Длоалају. дт тто блдеајниа 
општаие од 1- Лануест 1908. до аенјт 38дење иоБе си- 
наеоне. пн одмтх иим н. ЛрБић 6уре р0р0р ст солапе- 
њем ен4уиа. иродуке солаптње ових стчуиа до арајд 
звдтњд иове синетоне.

Др јн н. ^8^^^ С. Левић еоирна 6ио 6лаелјнноје- 
веејрее опшгине зт 1907. види ре изсимих акраиднеБ- 
ииат. оојњ су зд ту еодееу поднени Тлт8иој р03тр0р3 
нр пеенлед. Д порер нона иодносеео у ^^^^^^4 приз- 
итиицу јнипу оп 30. мтјт 1907. нз тоје ре види, дд 
јн н. Д. С. Левић бдаеајиио цров. шоодсое је8енј оп- 
шаиир иримио од н. Д-р Д. Длоалајг. 885. (ореесео-
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тиит оетидееет н пет дссаег)2н еаап непдкге пБтребних 
трошкБВС зи аедсњњ ноое Сиегаоге.

тгко ието иоеооји одлукг управинг од 20 Маја 
1907. ор. 66., ив|ом је уеаед тогс, што ће б.1агтКинно 
опптински имстн оеше зиасексог соеоа зи иеплзНп- 
огње н иадасћсеањњег4дез зо еооу еиееаогу, икреДеио 
6окгојеику о. д. С. Левићу, дз он у тој цељи 6зр да 
пути иеаењио 6упе у ккехелгрејд општинеиБј

Гоењт леха, кзо 6озкјнино оишоииСки, БдоовБрни 
еу за еклгпањњ ра4уес зк зсдање нове едН^гБое оао 
ег4усодооагг4и.

Пто ее та4е одгоаоесоеои кго нкррд6вдгвхн, нмаио 
пз деиметнив еледнћн: Пошто еу одоуке зо рзехваР 
у4нњеир зк зиоање еинесоге поиете у седницкмк упрз- 
тииим, то кго наееАбодиици немкју дз фигуриекју оиха, 
који еу есеггоилз о„иосиНо зк зидкњр иове еинесоте, 
оећ днлт упрквг, н мн лоле пБгпиекии, као 6еаши 4031 
наои ткдкшњњ удезвр, којз је еинеготу аиогла, прдмамо 
вдгоооиеоег кко еаредбодавци, т нн у ком елу4а^ју кко 
ег4уиополага4и, тско нето не дриизиIО■дудкиоет зи екдт- 
пдњр ра4уиг, јер нн по изидом аккоиеком девддеу на- 
ењд6одкохи ееиају дужеоет дд екоопн ра4уие, оећ ту 
дужиоет имкју едмо 6лнгајнкки осшоисексњ

Ооом деиоиком ело6одси емо икдомниутн дз је 
упраог хекв. школ. јеореј. општиее неоеено прењ-авиао 
у еооме ккту од 20. Оуии Бн. 472 дз је еумо, коЈа јр 
пеоо6игео дежадсом олошћу одо6ееса зз зиоањр еиеа- 
гоге тлтедоо по Т02.„0„ оиееез, док езоз грошкоои из- 
иоер 18а.506. динкрг.

У егиБј етоари упеаог је оооиоз „о„бобшк од 
етркее о. МгIеиетег Проевеге, дн ее зк зидгње 1411113- 
гогн н ш1шн„,1К може трошити до Т8„.„„„1 лееиез Оокј 
ккт Мисиегна Пеоењете ^6^ дт ее нкђе у зоош1к и 
чудсооато изоледз, лз егоашњи упекик Бдштанска пре- 
мећујр, лз еу тз зк'1'з иеегала. ми ћемо илкнк.ш,и под- 
нетн овереси пррпие ооогк гктз, којп ћрмо гргжигс 
нз крхиое мињ Проесетн. еуми у Т02.„„„. л1шкрг, нт

13 опиј јр иопи^ исдсео о. д'Р Д. Лшсиај ио 4’ложне књшкнцефоњи 
Ветће АррисЈиа.
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ооју се радаињо УпртБо ппзивт. одиори се
оо суму лициттцијв 3т 3нроду рнванонв. 6е3 оаиешеајо 
ЛРрооа, 8одп8пна. елеиввиие и рно,јОБа. док сумт у 
183.506. зинаеа нбуx8ава не ромо неађввнну. већ и све 
ове стБврн.

Комнрнјо 3т 3ндтње ринеаоев. оојт је познвла пре- 
ндеб о пеиxодииа и еарxодоип 3т иову ринваоеу. бодд 
је ппрвђвна оа стеаив рнаее Упетве. до води нтдзор 
еид ееађБвином и уиољеио је пдрније оп ртранв ртнре 
Упет8е. де оовој у-провн ноднврв нзбвштдј о пеиходима 
и рј^(^с^(^.^иио 3т нову синеаоеу. пошн.) је њсј ен8ае оп- 
3ндта, што је оид и ^4^^^^.

Молимо Гдтвну Пптеролу. до етои бољен првелвда 
пдеојп ро4уне 3о 1908. нод. 3т редоБне 4р4хпде и еар- 
ходе од еа4уиа 3т 3нздње оове синиаоее., иојд се омрју 
засе6но Р0РнаБПно, јер се рнннпоеа но4ела 3^^^™ у 1907. 
нод. и у теоућни еорунима 1907. нод. иису ииидио по- 
оазони пенходн и еарходн 3т нову ринвтоеу изБешенп 
у 1907. год.

Пт 0сно8у сббно излпx<еное модимо Гдоеиу Кои- 
р3ррр, оо изаоли донето сБоју одлуку у на4елу. ко је 
дужон солопото ро4уие 3т 3озоње иово ринеаоее. К3КО 
6и се пееиа ноев монли управљатрн, јер је и нтмт еноло 
до ноеа. до ти ра4уео 6уду што пре оиоо4тоо.

евиењв по овој ^^^6^ молимо, до Гла5нт ПоНнрола 
иостаБи 3т нтс првопотписвном н. Д-р Д. 3алр1 
одв. оаДј

Беонеад 28 Ву4о 1910 нпд.

ертеа 4права цров. школ. јвб. ппит4пв 
нптпееезднјж 

Д-р Д. Алкалај с. р.

Пддноби :

Хаим Д. Азриел, Соломон Азриел, Соломои Нисим, Аврам 
Коен Нисим Бвнаројо, Самуел Меламед, Исак ТаЈтаца- 

ковић, Нахмап Амао.
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ЦркБРIјО-Ш|<олс1ан НШшаиаIг
2З. Авгуснг ШН. гор.

вр, бЗб.

25.

Главиој Контроли

у 3^^^^ кзиктктк ннмагмнркнx ннтереса бгз ккаавога 
оа мкјрдиир нгн ксгдгк к номе 3^^^^^^- 

Бтмт тичнотти, неад јг овој Управи дозБНљгмк, др бгш 
у овкј мтклмцк укњкњ ГлаБмкј Контскдк сдедгћу хкану

Тптата јг ове кншнмке. катт што нтршниј■ег и' 
напкијег дужноснн, акном својнм од М.
Јудг вр. 528. умодндр бодг Контроду за ккаргбгу
огргдбу Всада Јеогсадг, да нкслдар овој Унтави
II Ткаккк вктом њенкм ид аЗ. ор.
мес. № 38285, шно орг нр нканмс коскккк ндгн)Борннм 
за но дкцкма. мкшак сг нмк иод разним изговорима 
нцкако не сдожншр нр орзјрм ^0^^^ нсрно ове Унтаар. 
Јр дк к шга нкснг аогг ок овнј■ хккккј сгаврн урађрио, 
УнраБМ нБкј јкш ккјр пошто кк од аога кд
њкх онр јкш ^^^^^^3 какав нданаот н рко нм је 
инсгааљекм 3а но рка већ нснагнак. НапрнткБ. дг бк 
какк год неиовољие ио и>их гласове о номе сузОнлн, 

^3^^^^, како су месГио стварног одгоеора 
нр ккједкке аачаг већ иримљтннх мстнм
сада кннсткулм к мткаддржмнсг•и ГдаБме Ко3-
нркдг 3а сгснсгау ове сннарм. н. ј. ра ош1, ок нкгтешннм 
њкхоаом кзанђтњу, у кошаг кемају шад рг омгоБгрг]у, 
кад овдр, Брлг. 3 не мооке 0^™ ргпо о њкхнБНм
руаов3њу каквом оГиитинсКом имовиНом већ Јрдимн 
н само о нрком привашНвм имовином,-' н3
чега сг ок њих не може у кошаг ^3^^^^^ кткококзокк 
у том сдучају 33 изводннн.

-У ова јр м сув|јшг инидио. Згр мојко нв какаБ .мнс^рнк аовга дрЈ^Јаш 
др ћг когод тнтдмнм да оишншкжд Сшса^гагн о11ј‘к аишннисаим
гоацсм већ нтиватIшлИ

4
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Ако пеосееееи о томе -лгевон у иетиии доето^е, 
што У4ргса оса нн у ком еоу4гју ие емр. серовсги, 
еаеосего дБ(Iлњ есегз оеог, што јр до еадз по осој 
етварп од егекпе Глапнс Конерлее као надлежре вћћ 
уеађеео, оидк је тесдесхнја о иекљууељу н еенад- 
лож4оет4 њеивј аа еаепегоу осе. етогрп . н еувишр 
вндћндна. Тако застрннено гледишше ие еме ер зи 
дегоеосо уаегн. Првдпеи агкосекн о готне н еуонше 
еу јгеес. Рукосаохн оишпииСком ииаооииои морај у јј 
ее(ј е еоц 311 ги рап за рд^(јвј^ра у по ааспдзе, 
пи мо кгкас он еек4е положјд у оеушгсу згуасиго■.

Раои што праииоиије вхеер о томе, лг оодр једино 
моие 6н-е -оиоеа иеољу4исо езмо 0 еук„сгуу одшгнн- 
еком т кикако пеииатеои имаовином ш дз преик томе 
дакле Гогсег Контрола моеа 6оти падлвжна зк етепеаву 
ове етосеи, иекг доррд оегалвг зи ' доказ носнкок ж 
оогј оажсе иоиесгт.^<Ј

Преми есеиу наоожрсои, еиаттгјдћн дг јр ид оенову 
§ 47. ооо впптинских песоиос донегк Глсссз Квнгеолг 
есдлекса зи рзсправљање оое згмсшер егогеп, око што 
јр Глаоег коо^тродна у иипааом ссау годеег јрднно н 
еаепегвњалг еое у оппте вдиосе по у4ињее[ии
пеемедбаиа, Упртуз ооа сајучтиснје иоои Глгссу Кон- 
геолу до из „ен„су нл. 15. агк. о њњном уееђеуу кго 
н поеоеиње клииеје 4л. 5з. нссон кко„оз изволи ш то 

'п ре до 4^™ ссојд ко н т 4ну одл у ку о поел е- 
дехјит еееегдјлсе оагоаое4осг4аоТ4444х 

рач укотО|1кгјч а и ннгедбодјааха, кнко ее нз 
шгету опшгинеикx ееггреес ие 6н аигеешео изоеоо, 
да. н двред еви* зако4ек4x дрвппет п вдгоиоеноети 
зо еукосауе Бдшгинскои 4моан4ом, ипао 44ко зи то 
пе моро дк е4ое4 одговорпост.

Поаадеедеегедс Уиркае 
Црк. Пкот. 0едр. Опшгисњ 

Ј. К. Челебоновић.

29 Рааоа1т^II,а о толе, дз Спеагога ппје гIО■дтио|ути дривдгнои нмо- 
В4Н0И иећ впшт1Пском1 тдко еу баиаопд, , пх не нтсодсмо дз пе бпеи-Б 
аамоеолп еашњ 4:ткоце.

OH.ua
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26.

Овтј 4д. Д3. тдж о урвЛвњу Гдјрбвв Ин11тенлв елпси 
оатоо :

Ра4унопозао'ачт отд уРБОјв прнмедбе Гдтбвв 
Ппвврпле. дужоо су озррх допупити незоснотов. 
4огрешнн и пеет■5законе о3датое п 
4пневиав у рауунимо. Пе урепјв ти оии пеимедбв 
Главне 1^^^^^^^,. дтће свој одепеое у 4еописннј 
фоеие. и у еооу ррр0 им оРтт8и Гд. Контеолт.

1<аз етчуноирпона4 етђе. до се еачуноппло- 
но4 однпбовои Свооии ипје пораеоап. моеа ^4^^^^ 
пт еа4уие и пеииед6в. у иојнио ће ои ро3-
лозииа довкрвдиви нетжењв тдавне и
дозбтти рачурооптланауо зт у рнт8љеоом рооу ирнв 
038рПИ.

Послв одео8оет ро4уинпплоео4о ит ове деуне 
пвиивд6в. ооп их ие уреојд, еа4уноирпина4 -под- 
иоои ^^^8^^^ Поуееоау тужбу у ^401^^^ нзеезабао 
ооје по захпту о дорвуоау еудеиом■ 3т нро4а4сие 
паеннце. боосв' 31 еезоБее тужбе. и се
дтље еаР4етељт судСПОМ дутеи.

Поп што се 13 овсеа аидк Унеоеа јеБеејј п411П'инв 
је од дт по послвз-

њој олнквјп ит. 53 т. ј. зт еа4уноБСпиБа4 позеере тужбу 
пеоткву одноБпрних ^^002. Ш поито је праитииа зо 
у3 тухсбу нетжо НзаБна Контрод<т и о6е3оеду. то дд је 
НзаБга 1пнтепза порнупнзт по 31хтеву Упроее јееенјрие 
пд11и^1^не. оеи 1дтнобо роппје УнезБе ндшт1онрие. о'ојд 
је зндала Пинтепеу. бити су у нпарнорне до им се 
отеви заБрапо ите оркбелешиа. ити у н<ајОољве ^4^-. 

■ зо 6узу туженн 3т цеду суиу ооакоо је еннтеона ста- 
зт. Питамо ми нтше 4птаоце, оо ти је иоод ен|стојооа 
у Јеврвјет8у језнт УпеаБ0 је8еејрив опитине, оојт је 
тооо пнеа!а улдноБ1IМ4 еопејв УпеанНј то
је упиоум у Јевелјст8у. п то се мотдо досини 3т 
рНмн јнрпн ^^^^56. оијп су члрн0Б11 Оили; 4врае О3е- 
еонпћ. ЈтооБ 1вдлбопнБ01ћ. ^8^^^ ЛнБић. Вриоо Дд- 
а4чо. Д-р д. ФавкИ1. ^Мароо Бтрух н Лооот С. Ктди.

4*
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Нкјзтк4ајоIтт јо прп гоие, ра тај акг од 2З, го- 
гуегг 1910. год. Бе. 6З6. з. ппјт иотеидо еа етдеецт 
Упрзое одштисеке> оећ ок јо поппего егм јтдзп 4^^ 
з потписао оа други, по еу га Гогсекј КоIетроои пке- 
лклн у нит Уаеаиг јесегјеае оашаиее и дпе4 ео уеае4- 
4квдои дк у оиои аоау аааују: нека је овој Управи 
ооасољеео и дко упеаиг к томе нпје нњшдд еоинилк.

о том иеприии■лиеи пкет4пк4 сеоаесаиеао је о. 
Ош^нк^н Боеоројо нз еедницз од 16. јатуаеа 1911. тод. 
акзујућп кзко к осоие еоту од 2З. гин4скг 1910. тод. 
Ш1је еешгсаео нд крдиици Упеаоеткј. што ее може 
нкј6ољњ оедега нз пео•-окоок сгдеецк. Нз ддн 2З. до- 
гуеаг 1910. тод иује аа одрждтг азаиа сгдеицк, отћ 
То претходиг отдницд 6пла Је 15. ксг4стг д ндућа еед- 
есце бног• је 29, ког4сак, пк аа нр Једнкј од осах еод- 
иоцг ињЈр било гоиоег к гсквом гтау, дојп ее нмд пке- 
лати ГоаоноЈ Коитроли. оогЈ декаест о, Бопаројт иијр 
нмао иикаквд дгјекик.

27,

Поред гоеуег еотк од 2З, гсоусаг 1910. и екмк 
УнIН)зоз упугдок Је ГлквиоЈ Котгроои Једки дкт 4. ееп- 
^^6^^ 1910. Бе, 675 пкд подпиеом соогк подиегеед- 
еикт.

Оиај акт, тојп је отоиг опшпеке, нкштдмикн је 
нт егеген 161 Извгшкгјг к ргуу Упегое Цеаоеио школ- 
еле Тгсеејеае О)дште[Iе (паегсто бтз ддтумк) и агое1 
шзоз ее осако;

Удегкг оие одштиир ио.ла Гокоеу Контеко4, дз 
род пк ек4усимг зг зпдање Снекгогг пк ага„еу нз- 
оооа нродужнта и дд пекгуе к томе, К0 Је ОЈ^^КЗО ј^г исте 
склоли, 110010 ое сгспсјздО13, ккл еу та ек44еи од одговор- 
ззх еа44оопооггг4а оећ еоооиљњиу и ГоавноЈ О0зтрсо131 
иодеесеии, по пк њииа 4^ и другт сеимед6е у4нњеее.

ми ее угглуд4 интдмо, шак је ио-оо еуковолпгу 
нкшу иоIпто1сои4 Удргк4 кпштанеку, дд моли Глгоеу 
Конгео.ау. др ее но упуекн у ргшгсауг окоањз, ко јо 
дукае др склопа еа4уое.

KoHTpo.au
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Ако је 4^^^^^ тттЈКз егмв но, дз нм3 ^4^^^ нтн- 
1Јпско скдннљсит и прегдедане од Главне Кнмтроле1 
шна бн јој сме■гадн1 дк ГднБнм Кнннтнлм решк кстак- 
нуто нкгањс? Нај33д тато је ^^^383 моглм ^^^^4^4, дз 
су адооаорин тачуноннлзгзун нД. г. г. Кпспм ЈеиатБјБ 
Скмурд М^^^јкмрд н остаот, ове ^34^^^ већ салнчмлч1 
кад су овн с3мк у гкну свомр ид С2. мајд 191О

да онк ннсу бндн ндттђтни 3к СЖјНН3НУТ р3- 
чуна оиако1 како је оо кзкоск о ГлаБне Нокн
нродр ^|ронмсако н Тткака ову њмхову ^^6^^^^ усво- 
^^13 ? Она ср 3аопм Ббрагмдз г. Д-р Д. Тлкклајк, нра- 
жнаки од њнга1 дз он скдоон то ргчунр, но н он је ну 
дужносн од ср6р од6оо. Премк овакБнм снању ствари 
како је могда Оншгмискн Тпката у атдннм 3^^4444^« 
дкну татдмнм1 дг су одговотни ргуунБналзгаум не рк- 
чукр већ склочнлч, кад се 3к3 н кнјм су нн вдгоанрим 
рзчунБннлагмчн1 којт су нр ^^4^^^ скднимлк?

ГдаБнг КокттБлг к3 0^0^^ момтм 0еаттасне Оо- 
шгмне н Ббаашњрња1 Д3ннх од снтамт раккјт Удтаат, 
донрдн је рршрњр свнјт од 28. нкгнбта С91О. то.т је 
Бдштамнано ог сграии С54. Нзаршггјг о р3ду Управе 
0еБреасмр Оншгкир.

Кат шно се н3 тог3 рршрњ3 Биди, Гдзанз Контрода 
^4^ нашдг да су ЈЈ-р ђ . Токаоа., ндк кнмксмја 3а 3н- 
дзњк СннагБгт, дутсо дз скооор тат шно- је
садашња Тпката 0енттасме Оишнммр гтгжолг. Тгио исго 
Главнз Контрод3 мијр машда 3к сгоднн1 дз одм3х оо- 
снунн оо нБРдедњнј алкнрјн уд. 53. 33^0^^ о њеном уре- 
Дењу. дз о3ррдк тзчумБмсимнгуу. дз нБдмтет нужбу 
нтнгиву одгнаотниц дниз, као шно је но ^^^3^^^ Оњ 
тппоска нтзжноа. већ је машлг, дз нмн месна, дз орк- 
снуок пБНТРиугог оннањг о номс, ко јр ду-
кзн дк скооно КЊИГР.

Глгана Контрола Ј1 уБРддила , да су дукк|оонт кз 
склаизњт ^^^^^3 имзли бонгзјикцн жав ргуумннолаггум1 
гдо нашна је исолаг3 ^^^^^3 нтрко ВтБКтндрке Ттгн- 
вачке Шнеднаинцр, Глзамз Конпрнлз је одрсдооз дпа 
Тнууннмснннгчг, дз ка доцу ирсгм склонр не тоуунр.

ОдреЈкенн рзпукнксинтзпм г. г. Мих. Пргтнннћ к
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наро М<^јРН0е08^Iћ. су ро4упв у 11рИ4уСТБу
иленова еокијв УпроБв.

сирапања ро4упо. оии су по дтн 13. јапуара 
1911. оод. у.Iановииа еакијн ^^^^86 отавиди Бт3доп пв- 
оих пнтдња. ^^^61^1 их одноаоркке 3т суму од 302.285. 
— доо. 1о ово потдња ет4упопоптнт4и су доди одеоБое. 
оојп оижн следује. 1 опп овтј воо ро4унонрпнгтчо од 
13. јавVаео 1911. певдсто8ља Само еи3 пптоња, т 4дје 
Внфнвтн пнсаав ^38^^ По4еролу. п^ито јв садопњо Уп- 
еаБ0 Опптинсоа. овтј роз пнаипала но рнеаеи 156. 
своно „Пзенпнаја“. отоо 6и тнме зокаоооа цео ^^^^8- 
воиои рап еаније УороБе, оојт јв зидала иову е^иј^;ао^с^о^у. 
хотећн по прндставн ^8^^^, отоо су је еочунополаеочк 
и порле солопљенон ео4уио ^4^4^^^ однобојном 3т 
суму од 302.285 зенгет.

28.

1о енфнеае н. н. е1чуео6РО6на41 од 13. от. мес. 
имнмо' по пдновоееио С4еј3з1ће:

1 у ппшвЕ.

1) Ми итдтзико, зт овтј и3вод 0 3пзтњу енна- 
еоее „Бнт Јирраер“ ми оонпдрујеип саео р4р иаевд6о- 
дааке. т ио протнв дт су ото еа4.уипдолаеа4у дужео 
пеој изаод дотпиртБИ н- Дврри Л1^н^1оћ. еоји је 6ио 
блаепј1ио оппнк4РИК 31 1907. тод. и н. мапс 4лкалај. 
оојп јн 6ио 6лага0нио опптинрап 3т 1908. гоДј 31 оојн 
јв Синагога зидана.

Г. Лнвнћ сеис.тк4а о38Iсњава до је Упеава опптиорка 
одузела ирплану од и пенинла ид ТеепБа4ау Штн- 
диоиицу одп тт озброно 'ое 0^^.

1тп што св И3 деотоклоа рнзкпцн од 20. маја 
1907. нод-. иојп се внћ нтлазп ме1у пигоиа аиди, од- 
^^^^^0 јв. зт св коазц ооир^рарер)ипре у ееноеопкој ште- 
а4О44Ц4. оди зо нсплану омт зд Брпп 6лагајнио н. 
Левпћ.

Ово Ш10 је 4ОБац копцентрдран у енновачапј ште- 
диоииии ^4^^^^^ је ст зво еазлоеа. ј’езоп зт новоц пв 
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лкжз 6оепоодео — ое4гс, аТот сеОг ссг_кееосто, 43 
по 6и еоогц лежао у агецеоае^те опшгиеској, жкја то 
агдк 6илр пк Калл1мегдкн4 и у којој ннје иито стгеосгк-

Г. Лесећ у еоом гагу 04 22, окггбео 1910. оод. 
уп4ћеном Гокоеој Контркдп еаооое дгље у ссоЈ4 04- 
6егду, ккц 43 је оз кргжео одс4сксо 04 кпштннг и зг 
оокаа подеоее заппссит Уаегие 04 20, гсеслт 1907. 
год. ор. 58, — Мејугни оик одс4скио је 40630 04- 
20- гпеелз 1907. оод, па оеа 20 4гпг, 43О3О 40 10. мзјг 
1907. го4. д посое аогг нт 4кп 20. мкјк 1907, оод, 40- 
етта јо ооо4аа Удраогга оо4 № 66. 4г је о. јеинћ 
оужгс бета ндјммдпе 2 43О3 нгдељно у акецеогееЈи 
оп^^Iтинсоој ра4и непокао и екплкте ег4уег зк зедкње 
еииеаогг. О4 тоок вргменд г. Леоић енјњ гегкео ии- 
жакоо одс4сасо.

2) ми сиктеаио, 4о ее аек4ћп ^^44^^ зг биопЈу
гако асае4 Нок4 Спеггогу зк 1908, гк4, имкЈу ггсг„но 
аакљу4иаи т еЈУДос за зндање Сдеггкго Бгк Тпсргел 
кпек аасгбго, аошго јо то дкоиггуо гекђсоене,
аојр ^^^6^ 43 сгстгои јњдеу цеоее4 и што јо Сннаоогт 
иодеке4тк у тоау 1907. и 1908. О4. 43О3О у гкку 4оо 
годеее, жак што ее сзуи нз подеегих егууеа.

3) Иоозио 43 ео 4аоеди. 43 еу 72, оеЈкгсег 2° 0 
40О3 Ноиг Спеагкге пеодакг пк решењу Упрасе јеоееј, 
Огшктпее 04 28, јула 1907. о^од, № 82. и то јулг 1907 
гк4. ккк што глзее берзенсаг агкљу4еицт т 43 је мо- 
ђугии боггајеиа п д. Леон^ у рг4уеу ^0^^ Сееггкго 
зк 1907, гад. пкказгк жак 4а их је З1. децеиоек 1907. 
еиак јкш у кгеп у егтуеп. Осог неоернсш пеедсткитои 
04 еграее г. Лтсдћк изгзиго јо он, 43 Глгиег Кти- 
аеоок иијо јкш кегјеи дгцембег 1907. го4. распикалт 
со ра4уно к ^^^^^4 Спн^гтге, Дг је п Леоић предедк- 
сао пк 4ан З1. децеибрк 1907. гоД1 дд еу овс 72 ком. 
оозг продетд и дз јо оеедеоет у1<1огрбљена зг аедзње 
Спеггогг, ГлдБПД Коегеоок 6и јкш ткди гркжнле ра- 
еуее 0 зедгуу Сиеаго^е и Упраоа 611 01143 еаетдлк, 4а 
ее тп ргууге бокгкореиеео о„окоо у ред п ажур и не 
6и даедало та, што јо еаук екетуппло.
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СС V ^0.001111100™!^

С) Гпоккд, ратунои<:пIГ■ачм и трккке, д, оддпесео о 
нднбтго.р г. Минмснра Пртсрргр зо рнсxиднваIсу суму,

На но ммаин де нтгоаотимо сдртеће:
По араемлкма јРБТРа. отшкмне а аатнуигн оо §-у 

С2. к оо нау. ж) § С2, Уирава застунк к нррдсгаБља 
општину к унраБљк опшп1снскни миаоаммнм, ннарег- 
ккм к гетохретнио1 нитњем у срааон уог.ле3у.

^4^ ксгн оо § 68, ооштим. нтааида Унраеа ск- 
стаБља спркк го3нне 6уџен нрихидк к расхнка. 0^^^ 
6уџрн ке нте кк нзобррњр г. Ммимсгру Проскпрте млм 
мк кнн<воа алксги, већ је меродавсн к нумнаажан нми 
гк Уураеа сасгави.

И1реуа томр Унрава аРБТРј. шо1I1тгIНР саинснтдкн о-о 
нунс1ввжнн рукуар нтштисскнм ммзнБКМНм а мнје оо- 
^6^^ тк гтажн мт оојр оинбррње.

Једино 01^ничеаа>е, кнар се мклкзм у траБмлика 
нпштмнским арсне ндррдба танкр д. § С2, кнаа гдасм:

Кзмеђу истаднп у зрлокруг Унрнар соадк к сдртрће: 
д) Оанбтрњр нзврсннх тасхнда уррми оттрђргнх 

сума у ноарднинм гтаиаиа нншнмгског бу1.Iетн, ДниднБк, 
заБедења кдк нругрх усезннрс до суме од С.ИОО. ак- 
еата. Пррмн не суме ннтребчн је нтажонк идобрење 
од г. Мннисгта Прнсерер к Црквеннк ПнллнБа.

ЈЈк 6к се овт о3ррт6к разуирда ^6^ је донртн 
у веау са нтррт6ни нач. г) § 42. кнак гдкси:

у нпшгр телоккуг је нннх к^^^с^Г^с ;
г) Дк прмаунљају нстихоие к чине ааеррднр кздттнр 

04- вкн 6уџетк) до 1ОИ 3^^^^^, Зк аеће суме ногррбнн 
је гтажоно отобтрње УнтаБе.

Унрара овр ппнзрнрр нздзккр, којо се 6уду у внну 
гоонне ннмазалк оо тазикм гтанама буаапрта, даклр ирк- 
кнраурње буџетсккх ннзкннјк, отобрава сама, ако из- 
ннсе до оОоИ. 3^^^^ а кко нзинсе о^рро Г000. дк- 
1«^ октк је тужна у смксду нач. д) § С2. 3а
нтажн нкнбтрње Птнсаегр.

Штриа ттнБнм гку. д) § С2. онннмн. нта-
водк Унрава нкје мм дужна нражнтм отобтризе зк по- 
3^3^^^ аедер смнмкогр, јер но ноје нрркнрачрњр јрднр
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у 6^416^^ одо6енир иоеппје. тзоо нрно пе 6н грсбадо 
тртжнтн одо6ерњв, оада 6н У.1^3р3 видтње Сп4теБНр 
рта8иоз у сбој 6^0^, предIеР1^јајући у ердоа4ом 6уцету 
4^4X8^^ н езРXБде зз то. Ддн прп еБјРм том рндз ради 
Унеа8а Дв смзгрела зн сБоју дужност, дз се ^613™ т. 
Мн4иртеу зз одобрвње н подаелз јс подизтњр Спне- 
нонн ото езрxБД втн 6^^^™.

С тонз св је рразра зотом РБОЈ4М од 5. тануарз 
1898. год. Бр. 7. 86еттила Господ. Миинртру сз пррд- 
рта8ком. дз јр збор ^^^44. ерађане ррппо дн св по- 
дптнв јнден новз ппрргБез. ^п^зсз у том тот^ изрн4н0 
на^лешнБн: Поито јн по пеаБКлемн Бппнинрннм зт нз- 
дттор взн 6^^^™, РаРРР 1.000. Д44. потрсбио ото- 
брнњр. н. Минстеа Г1еораете п. Цеиан4кx Послобт. 
то св понизеа Упртез рБозРз еорпод. Миппрнру овот 
модбом, да нзводи Оддбрити, дт оиптннз можн ртди 
зидзњт јед4Р РинаеБне н шкорр пБтрош1ти до 180.000 
^143^3.

Нн 0ву модбу Упеа8а је ^06^^^ одеовое нБРпод. 
Ми4ирнез ПеорБене от 5. Мнртз Г898. тод. ЦБр. 9.. 
роји Овако елерп:

„У одго8оеу нд писмо Упетав Црит. ШаоЛј Јеаееј. 
Општиер от 5. Ја4узен тнт. гоДј Бр. 7. нз8РштзБДм Дн, 
дд стм ит 0Р4Ову 4^. з. зеа. о уређениу Мин. 1ро- 
свнтс н ЦриЕ^. Порл8вн ураБ1нБ пеедоое тс рразрр н 
одобрно у нт4Нлу. дз се премз оддуцн збБрт нр. оп- 
птине можв подићн у ВвБееаду нобт СиитнБна.

у 4рео врсмс етављам до зедњд УпеаБИ, дд је бд- 
птиид дужнт ндонадно нр3Ж1Ти одобррњр мернз н плепе 
зз нрабнњв ринезоне. п поозздти извоее зн ову нребе- 
Биеу погрр6них матвријалнк.х вредсгааз.

1\Мн. Пррссете н ЦрПосдова 
Андра Ђорђевић с. р.

Ову мообу Упеавн Јнвреј. от 5. Јапуере
1898. нод. ото н БДгваБе н. Мнкнрера НроРБРте од 5. 
Мнртн 1898. тод. ЦГр. 9. ееилдаррнмо у првпису нод 1.

Обзкдб одеовое ТБРПод1на Мнниснра бпраае јв 
кзра8но рмагралз кзо пбзитптти однообор р3 њс'ку модбу 
и држи, дб ћн и СВ311 мирлрнн човСж. гаоо разумнги. 
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Удекиа не 6и мотлд аа олотиои, да ћо 6^?^ ееое Упегде 
Тес. Општеет, којг ћо јкј крпоентн да поеаоЈи одо- 
6^^^^ од. о. Мстер-ез Пророеге зд средои^)ееи егрход| 
кгк што 41^1 егдашња УпраоЈ|!

Уепед оокког рдзуиесгњк оигтвоез Гоедод, ме- 
ниртее Оккзоз је нз еедницп еооЈој 04 21. м^г^р^ка 1907. 
год. ^р- З8, решиоа, дз зк гиеегугоег сешкосе до 
180.000. дзи. не т^е^к тркжитн кдо^ење од г мм- 
ииегра Пеорвете, пошао до те румњ оећ имзмо адо- 
6ртњт.

пошко јо о, Миеиркке у роом рдобеењ4 уолОЈгио 
др ро езоекдсо аражп одобегњг зг доки и мрроо, уелед 
4^ је и 4иотре6по сзегз ,,у на4еду“ то ее упеасз 
еаксгдео обрашоЈла о, М4[еергеу зк одоОеењг зк плкн 
и мееао, и ооо одобеење о. Миеиргге је садак еокјни 
еешењеи од 12 1925, тод. ЦБе. 1975/904,-'
дојр пеелгжемо у прњпиру под 2.

Дее додтгшању погиоид еа дредег4уери ид одо- 
брењт о. Мсеиргеу Пеороекг, Упраоа гоооре једкп пут 
дк је предег4уероа цифег 152,000. дзи деугп пут 
120.000. диооеа. .Сог те циЛее кдиорг ео еграсио нз 
дредеа4уееа4 ннфру зг аидаесои дорао о ие зз дада- 
зкње пеле гегДеиеео ек наиешткјеи, електриоои, рто- 
ооссиг, ккдоо„дом. 4кргЈОи и т. д, јер го ртосри не 
„аеауују ее у длгеу и дредра4угу, Шао вишо у раиии 
тим акгсик Упеаса је еаглкрелг дд ккд кекаиг предра- 
4уерке цифре иммће одобеееог оеедитз и зк оеагпе 
еаРЈОде, којњ ее 6уду дојаитос. што ее одиори из ид- 
мешдаЈ, 4^^^^ п т. д.

Пееиа роњму изложрнои Удеака држи.дд кпг иис 
одо6еењг од о, Мпдркеа Прорггаг. дк може зк аддање 
еииекогг цоаеошске до <8„,„„„, дин. н зз доказ гкга 
одо6рењк рјгужи гкт. о. Мстиетез Пеорсе-е од 5 иаргд 
1898, год. ЦБр. 9 у сеаи еа акгои Удеасе од 5 Јо- 
еуаег 1908, тод. Бе, 7.

2) Но сеоиедб4 одсоеео еуме у 40.000. дииард 
уаете ид зајгм од Боосс4ког Фоеда, имимо дг од- 
гоооеиио рлгдеће:

БоосасЈз је фонд једег уеагпоог јевретрке општите■ 
Пр сдшго удеааг иие первк ди рарпоогжт ек свим3 

pemH.ua
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нншнкнскни усгаинБаиа, но је она кмада граан ок ркс- 
ннлкжр к са нами фнндни, к није бода км ко пзпзок 
ззкнмскнм нрннрсу 3ужка, ок гтажк мк 4^ нтобрењс. 
Ова је Iснзајмнцн нзБршрна ок истнау ^6^65x1 Унтаар, 

' Бтнарер нкх рршр5к не можеин иааеснт. јер кам 
сазашња УитаБК нтнгаинсма оојр сннакда нт раснодо- 
жк5Р књнгу о нрономодмма срдинцн.

3) На иеиикдбу односнс1 сумеу аО.ООО . тин , узете 
оа зрјрм од нризионог фонда нншткксккx сдужбеинка 
ммзин да нтгнрорнмн дк, је нБај заЈ■ки нзвршрм от 
осиоау реше5к нншгкискр уорсрр од 28. Јуук 19И7. 
год. вр. 82, —

УнтаБк је инодн раошолкгаим ннки фонтнм нт осно- 
ву мл. 27. уррт6р о нрнзкоини фонду ото6ррре ок 
снраие Ммгнсгарснва ПрнсБРГР к Т^ткв. ПнслнБа трше- 
5ем од 2, окто6рк 19ИО год. ЦБр. С121., оо кнме 
УнтаБа НБнм фокдом тукујр. Поред ногк орк сдужбе- 
окцк нтшнкмсмн, иманнБн нанг тризноннг фонда, дали 
су нтсмеин нинбрр5р дк Унтааа можр ОБај кнБац у3рнк 
ок заЈ■ки, 'којр ср нто0рР5е кклази у актмиа оншткмскми 
зс зкда5е Сирнгогр. .

у нсталнм УитаБк је зннрда свој■е ^^^^5^ ок ОБај 
зкјкм врати прнснIНном фонту шно оре.

4) Нк нрииедбу рачунонснмнауа зншно је ндаћенн 
нррдузнмачу С4О,С73 дкнара, кадк се оо кзвешгаау ко- 
лаузарајућр кнмисисе од јамукта С911. год. кма нтрду-

дк се исгсана СБРга дннара СОО.915,15 имтмо 
да ндгнрнтммн ;

Учтарс ннштннска која је ао1.^г^Јка СкиагогV 19И7, 
к 19И8, тод. фунг^^тада је до мкртк 19И9, год. Тата 
је мзн6рама мнан УнтаБа нншгкиска којој је таимаа у- 
нраБн нтедала тужносн. Према номе унрпБк којт је Нидк 
кк сдужбк до 1^™ 19И9. год. ммм ок тодожк ра- 
пуор до нкгк рррмрна. Шна се днгндкдн иосие мкрнт 
С9И9. год , не нкче се оне Уетавр , која је 3ИДрдр Сн- 
еагогу арћ нне круге ^4^36^, тоЈа је доцније IIзабтнна,

Орк 3руга унрава изабралк је нк седницк саојна 
једну кнлаутмрааупу мнмиснIју нттРД^^вши зс нманнае 
ксте г- Ннколу Нрстороемћа, гтоф. У'Ннрезиврна к г. 
ИиаIутина Сктоћк аишро Миркснат. Бркђе-
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Бинв, ото пто св ^4^4 нз еотз Цро. ШксдIт Јевееј. 
Опптчин од 17. априле 1909 нод. Бр. 222.. ио.и св 
прнлтже у роиллрт под з.

Овн јр р1р3 оолтудииеј'ућа комискја из8рпилп 
првелед С1IНРНоев у прксурнау надзоееое ннжињерт н 
пендузима4т н подкрла о томе нзбвптдј Упртви Јепеејј 
Опптиее.

упртвз је урБојиле извнпттј прве колау4О131у1Ре 
Р0Миаи1Б н оао4ча44 рз4уи ново сзнеебеке Пкнаноее 
н акр0р Својим од 19. мтјз 1909. но^. Бр. 294. еаер- 
^4^ је иомисији зт зидањр Синннонн дз нрплагп прр- 
дузимдчу црду зтрзду њее8ау зн ново рзеезђеиу Сњ 
кнеоеу ^44- -4-.397.В8, по одбитку иаееекиx бон41ф1и- 
оацкја у д44- 1 224.58, деалс дз му св нрплзни дннаез 
р^10.1д3, што јс роми11113 зз зидтњн ПенаеБнн н уанннла.

Опзт акр Тразрр од 19. мијт 1909. нод. Бр. 294. 
пеклаже св у перпнсу двп 4.

Прнме томе 3р0 пмт нсор енпннеа4IIОРти у томн, 
што јв прндуеимачу н. Впетоау Дзепнлу бкшр нрпле- 
ћрио, зтто нмв дт 8пеоазез оид Тррара оојт јв нзз- 
брздз рарр р003уд4нрју11у аомнркју н каесдклн тоезтну 
ирплету.

Овзј 8де8а8а ввжн н зн оее примндбн. дз 6н трр- 
бндо од раедузар1ара одб4п4 неоу суму од ^44- з.500 
зт извнрие Бпатаие, ото н ееоу суму у д4И- з.000 зт 
церпиу.

зт свв ово имт дт вднБаеез опз упртве, оојд је 
43тБезлз прву оолаудинејућу оомирију н аоја јр 4аерк 
дидз Р0ааз4р крплзну.

5) Нн примндбу, ззино. ^41^ од6ијеив од пррду- 
знма43 по 1° (| у нме 85111^ дБеезе. нмтмо, дт Бде8- 
ББремв. дз јр по ктпем мип.онњу овт нрнмедБа инумс- 
рна. Попно је Пенанонн приББтиз еетђев44н то општинз 
инјр монла од пеедузома4а оп6уеу обтј п1БцеIезт. Дт 
јв Поенеонз пркванпз ерађарви43 т ие ја8иа рррур10 Де 
н н. Мкеистар Гетђавикв сбојнм ерпењам од 28. епенле 
1910. еоп. Бр. зз>76. оодр пенлзжнмо у раррр род/5.

у внналом нз ову папанд6у нмв дн 8де8ааеа №3 
упеаае. ^0.3 јр Бдв6еиле р013р1!р ирпсату ПиI1ееБге.

anpn.ua


61

6) Но преиедбу едчукIоиспитк4г рг пке 4иии оа- 
товорI^ни зг еуму од ок^1анк 4.988, ^4 Јегжи 4ругг 
колкудиикјућк томиаијк, 4кет икм тт кдгоиоррп■и. дд је 
ооа пеаиед6г ез риии ееуигегг. Пое роегг ксдо Ои 
иогоо бз-з ре4и ркмк к еуми од дии. 988, ккју -еа- 
же крп 4лапа домисије одееђггг од е-еапе о. мњњњ- 
ркрт Гекђиисоо а ид иоо6у Мисиеаее Пеороеае и Црк- 
оепих Послоса> д саЈако и о оној еумт од дии 4000 
коју кражо г.г. Исз4коссћ и Иа<Ј1сћ, којп дпе4 одееђеит 
кд р-еаие МсетрггрЈгиг оећ пеоватео од ргегир Тев- 
рњтеке О)пшаиег.

Нк њ односно оое еумр 04 дееаег 988 немамо 
ми дд одгосаемио оећ онд Упеаог. аојг је издбегок 
пео4 колгуддиеј4ћу коисрсју, гао јо оод донрге пк- 
теешно езабраеа.

7) На пееиедб4 о.г раууноирпитгуг, дг покгжемо 
у 4гиу тзм ее ргеаојп ргаоска у детара 13.251.50 
одгоодрдио др ндм ео еаеаојп у еледеће:
1) у 04^^ плаћгтој Народној 6гн- 

ит прњмк срооожееои ^^4 Нк-
родог БагеЈ.............................. 10.„„„.—

2) у сртиЈњу од Опшаи^јг Теи. пк 
пенаигенци о. Лесећа 04 З0. мзјр
1907. оод........................................ 0.000.—

3) у деимдњу од Беогргд. Тргос. 
Шгедиоеиие, иеема пиему Шгед.
од 15. ОС1 мее. у.......................... 2000.—

4) у уоожекј ОгЈгеддраг
Тро, Штед. у.............................. 61,50 13.251.50

Нр ттј орннн мн емо одооворили ик рвк пиккњр 
ГОРпОДо рЈЧДТОЈIЈДЈ^ТГ4а.

'Сг игше ртегее нмамо др примегиио јкш роедоће.■ 
Ккдо ео од еуме иглкаупгкг

ркркода од......................................... а1 1 н. 198.668.20.
0д6пјк горњк еумк, ккјк нфр утро-
шеее ид зидањг у пзиоеу • ■ • „ 13.251.59.
наокзн, дд јо зо аидзње Синаг->гг
њ шкоог 4ароше1но • • • • Соегк днп. 185.-117.70.
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кор је сумк уннгтрбљрна не стмо за зIа^гтснр већ о ак 
иаиккгна, укркс смнианге к ^^3^^ урибпГе/о

Пошео за ннај рмшак у дниара 5,417,70. нр оо- 
сннаи одоОрр5р од снраир г. Миимсгта Црнсерер. 44^1 
је УнраБн снаарн иабављрер за гор5у суму уврла у 
6уџрн расхноа- но мндкио Гиавеу Коннрилу, 3а она 

ск3аш5ој унрааи, 3а за горгру суму у 3^^^^^ 
5,417,70. ^^1'1 иакнадро отобтрњр од г, Ммниснта 
Прорррер.

Оа а омашкк ингда се дескни јртмнн усдет гогк, 
шно о змда5у скиианге емсу бмдк кк аррир
гнкови, јер ^^4^ мк 6к омо мнглк гтажоно нкмннднн 
нтнбтР5Р од сграир госгод. Миннсгта Птосвргр млм 
још иросрмјр. мк смо мнгдм нзарсир тасходр, као за 
снодовр, елрхгрину, антнанд к ^03^^ набааљрнр уктасе 
убрсгн у реднБаи бутпет за 1908, гот. к таоа не 6о 
шрео:орачили• отобтрру нкм суму.

Индмин Гдааиу Коигтолу 3к нзандк. индрргр. ра- 
чуне отобрмнн к 43^^ ннттрбеу разррширцу.

рртград. 15. Јаууата С9СС, год

с НОНЈТОРНЉРМ
Д-р Д. Алкалај) Хаим Азриел, Исах Тајисацаковић, Аврам 

Мееорах, Самуол Желамед, Соломон Азриел, Иисит Бе- 
наројо, Соломон Иисим, Иахмап Амар, Аврам Коеи.

. 29.

Посде скдана5а ркуунк к ннслр зобнааног одгс- 
вора рачуиннсниначк су саставилд оаој' трфртаг Глав- 
ној Копттолп од 21, Јантсза 1911. тоЈт оаако гласн;

Рађено 21, јаеуата 0911, год, 
у Гдавиој Кочттолу. •

Главноо Каншроли.

Иг рршр5у ерзовнр срзикце Рлаанр Кннороче од 
28. окпо6зс 1910, год, 6р. 27304, склогмлн омо к нре-

•« Оаа је сума за тмн. 0900 крКк от еуме ок снрајшЗС, Ртзликадн- 
а|ааи огута, шно су оеан снотодни тронаонм кко о сумк у 885 а1-ш. шно 
је нвднн г. Д. ЛречIVуирен у ртсх3тр за ^^3^^^ СмнагнI,е.
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нлвдалк рз4упн о кбнхбду у еарxБду Новн Јеааејсен 
Си11ероге зн 1908. нод. н ото еастеБ11 нно тонз речуаз 
ре4ун о нрдђењу Нбтр Јеаеејрке 01113™! „Бет Јиррпе.е0 
и по оом су рзпуну вдеотоенн н. н. Д-р ЈЈ. АарзЈауј. 
Хзнм Д. Дзрпед н т. д. н тнм нрелледом нтпли, зе су 
норн пваннуо'е ^4X4 си зидањем норр Новн
СиI^аеоге •„Бнт Јпсезелн спнетеди отсу ЦриБррјБ
Јрвр.. Опптинн ре 368.386.06 д44.;и н то нз Бттј 4а4К4:

I. ) Шпо јс 6нз крначиог Бпобрењз н. Мииистре 
ПеоР8ене н Цеавсекх ПорлБвн. н по раилоРБ^^ом под 
,2. Длавнем 1зводу од 13. Јнеузрз 0бн еодт утрБпее8 
нд нрзђрњн Нбтр Ланагогр „Бнт Ј4резели

р4р. 195.41670
II. ) Што н т д.
Прклтжнмо р63 рз4упз репеие Спннпоне сн рррм3 

дитимз овоез дедт, ни дзљн здконсии пБРнупти.
Раиунопрнпта4п

Мих. Пгтровић,
Таса /К. Мајсшоровић (вдезје се)

Прндњи енфнеан дпезв је н. Пверовић сзм оез 
нпврззуме сн м4ом- Кнд снм наннIсатБ прБчктеБ. унсам 
монзо пбтписити нрто зтто, што калззнм дд је у рв- 
фнеену рнање обонт енчуез изинсни0 иетапио т мншт 
љење дзто поеент]е8.

Ево дз о6јас4им у 4нму:.
1) По елтБном изводу кори смо., по снло11љеноао 

ее4уиу ид оиху мести, сдстаБиди н нонпнсдли н. Пе- 
троБнћ н јз. т оојн јр пеизизн н пБтппсат п од св41ју 
млано8з стзрр н нобс уеезае овд. ЦриЕ^. ШооЛј Јрвреј. 
Општине — xелоеупнБ примање нз подиздњн овс ерет 
ђсБнис 4з4осн. по одб11тку 10.000 динтрз, иојих јр зе- 
држтдз Ннроднз Лзарз прп нзддБдњу 4° енатн ид 
имр ззложеногз (видн ттп. 6. прпмзње н ра4ру
122. нсзБеон извода)

^8^^^ Ди4- 188.бб8Д0 
БенилБ инуттошено п певдато у нБХоту . 3.651.50

Д44- 185.41670

!)1 Овнв се н. мпх. Оргеонрћ 3БианнБ пто евнДк^^аа ре4уп ЗПСОИИч 
Пи^1нгога јр корнната роееа дпп. 185,416 и ош тБрзе. Јра , су ра4у•но^јоднеаап 
зидањсм Пппзгоее огитсги.ш хзсу Бппгпприу си 368.386 дпн^^еа.



64

Зг толнку руму одгооорен ру еадууополаог4п др 
пекидај4. И к;јо што |о угсрђроо екоедееии ектодои 
ек4■утопо.саггчс еу сажЊНи до^ЈумЕНТгиа ггр1вдаоа езњгокир 
ие.огддаае г]нггегге еуме. ОоСк, дгкое идђено у оиом ркп4о4 икнтг, 
за 4дајг, из аог4дгтребе зн зг јед4д дгр4, Њапрогно нз це- 
лога ргдг ондн ее, др ру тужени рачунополагаии 
уложили великоге око оие гееђеоиег беЗ икакее
своје лачш корисши, но чисгпо из религијозн.ог оду- 
шевљења арема евојој верској цркви.

Имг. пк моме уутиооие иишљгњу, пк осои рг- 
44^1^4 агкоерких иесротилеостн. Те ру:

• 1) За додпгање осе иоое Сииогнјге гекжсог је кп- 
штинр одобрење од горпод. Мо^■^се-рд Пеорсеае п Цеас. 
Поаловг, дг мкже укркшг^-■т роегг 40 180.000 диоард. 
Г. Митнртар јо ектом ириоож:еинм под 1 у овоиг ро- 
феркту одговорио, дг оио6рака у пг4елу додизањг 
сосе Синггого. о руми иаоетка нијњ пзриком еишта 
у дтту о. Миеергег огзгг„. Доенејг јо еледоој|ло 040- 
6рење мееЈа н слатооа. ади' еигдо ш-јр пкмее4ак, ко- 
лнко ее може утеоцнтгн на нету гркђесгЈ^у. Тадашњг 
Упррик кпштиораа. екпо тужени рат4ГЈсглЈагачи еикгркј4. 
др нм је сготдееии гкгои о, Мсесркеа одо6ееео. пз 
мооу нздзтн пт ооу геађевоод 180.000 дснкеа.

Сгдгшњг 30О3 Уаракг опшгиираг еиктег. пз ие 
постоји одобеењг ии зо тоју еуму :жадјсгњг ир ооу 
Јегђевигу. Ја но моо}' рећп, 4г ли ро егседгок ро- 
ше^ено о. МингIР-р)а Деороегг и Цеаи. Порооиа ооже 
ирнмнта аа'одобргне ртеxоиа жли но, Молнм пг то 
оцееи еедеицк Гоаиое Ккскеоог, пк 3оо пађе 43 ио оажд 
зд нзддтат 40 180.000 деекра, 0ндг ћо 63О3 тг)оребео. 
43 општтек гекжс 04 о. Миеир-еа сатсадео одоОеење 
зо СВ3Х <85.416,7„ дпегег гздатах зг додпагње оиг 
гегђевтео.

2) Осг Цеки. Школ. Јео. Опшгтег имк у рвојој 
ккси агребее фосдосе: о■роб.■:>ннт1РаЈ, бооњс4ки и птп- 
знонн, о ооЈниа кзс ни о елкоиој Јарн рсоје оиштинр. 
^0^4^ оо0О3о иеавиоиик. пе содторс ^^44^ ГлквноЈ 
Костеолп ни мд дојој држооној олаети. прдо сама 
Уираеа оииаТт^асска ^^441^ 0 томр арггледт, окон- 
4гог и еггегшага. Прњглед4 Глаиео Ккетеоло под-
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носк, оо својих нтаамлмиа, само о чрикнну к
рссанту црквр к шкоде. Осгалр нр. И з нкх санјXх фон- 
лова бнлнмчднг к иерзиорог је оо ^^^5^
Ууеарр инг1Iгн11^сдр г1озај^н1ица к но оз уерога 40.087. 
к оз ДЈуго™ 10.000 3^^^^^ к но је уртонрео ка грк- 
^^5^ ове инве Сниагиге с гни, да но поууIги оутЈТ1иик 
фок1днБИIаа кз својнх ^^^^0^4^ к капиаада. А за не нн- 
зајмнце ннар етажрин иаторигн нтнбтР5Р. А па лн је 
одобрињр гнтррбгн, оо мнмр залору к од које Бдаснл, 
енјр мк ггзеаен, п.онто за оеу оинтину не може 
се применити нан зокон о опнтинјмј, јер овк ихјр 
тнднниуна нгнгниа, ннгн је зк гакнау ззноиом нтм- 
зрата а нраасно је, дк дк за 5у Бткаи ккш зални о 
тркк, еластима ирјезслјене еере, а оао је еера Мој- 
сијееска.

з) зк угтошрггх Дпп. 29,2зз,55 Аобивринх за 4^- 
4зто ндац, ннае оо инир миш.ЂС^ну, ншгрћера на мкск, 
јрр је онк к дуннак нлац, чпрк фокт не мрср.

Т) Оокта Уирарк ове онштинр нсдахајсУ^и се оа 
ккн г. Мн|инсгта Грађавеер 6р. з,з76., којХ је итнг(ожег 
уз угнент нужриих оод /5, којим је зблјн.њенз 
да се оеа грајееина пе може сманрати за јаену 
грађееину - ннјр рареднла [^Iтедиоинцн Транакулна, 
тија је оо нвланћрњу оснр Унтаер атшнла иснларе за 
ову гтађевнну, 3к нтн мснлатамк 3^^^^^ од грртури- 
мапк обтнрн чнрез, којм ск ирнтрзок мрмнск 3^^^^^ 
2,80Р.4б, ко нк се пнррса можр нандатиаи из кпуц^IаР 
иреАVЗимачРБР, која још држн у нншткисмој каск у 
3^^^^^ 00.000,—

5) По итнрнкоау лоаауАацкнне ко)мисиСк нтрбадн 
је, нреиа условииа у угоаоту, радтжанм од ратадр оре- 
Аузимауррр на омр иесн.гмАНР к3рктр 3^^^^ 3.5И0 к 
на ммр цатиер дкшара з,0И0., ко к оао се може на- 
нлатнгн из лржРћР лауције ирртузкуачрар.

Штриа сариу изложемнм ја сам уугнано мншљР5к; 
Ак се грр СБРга, чо нтонгсу кт. 69, н. 6) нраамла за 
нзаршрњр закона о утРЛрњу Гднаие Кнгарнлр гознер 
Угтаеа овр нишрннр, дк саи ракиадин издејсаБујр ос 
г. Миигс••■та Птнсврге к Цтлр. Посдоек гнттрб^ро сдо- 
бтрњр за учмњени раскнт ок инАНРаљр ове Слнагогр 

5
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з та ко и зи ааузеге пваајипцр из бвлсичкот н прн- 
зуоуог фоидк, 3оо је н то погеебко, па га одоберња 
4^4 ееодоберња да свшљр Гогсеој Иоуоеооу н .3ои, 
јр лн п осд „о„итзи спор еа предузииа4еи н је лн му 
окуцијс сегћекг елв не, н колнко уауоеу иеед. А по 
добивееом одговору ни осо, Аа ее по ооом дердмрту 
Уесдт дијЊе шти '6удр геебалс).

Рг4оеоирпстг4
Таса )К. Мајсторовић

ао.
Из при.лоакеесx овех аЈга по пердиету 

нове Јесеејеке Ссееаогњ Бег Иерсел кго н одББјенои 
мишонежу о. Гсре Мајотороккћа у ерфњрсту под К№ 
<562. а4д4 рр дз је Удргви Ц^ио. ШЈооеЈР ЈекрIе^јесе 
општеее и зидгжњ пом. Ссеггоге одобеесо 180.000. 
диеаез и угтишеко преко оор румр више 5.416.70
6^^ сгдлежеог „гобеежа, што зегуп пи је у ооом еоу- 
уају у4ињеко сиеиоесчеже.

ПореА осого к4д4 ер дз од пееАДЗиигук сије нт- 
плгћеео ЈЈдеаеа 9.К„)К.46. н то. ид ииеОбегеог соееас 
н О14иокз ЈЈ44- 26„К.46. нз пмр зи увеаепд
мггеријал Апнсеа а.„„„. и нз нме евесгузоие сероосдие 
израге Дсеаеа 3.500. Иеђдгим прњми нзјсон о. МајеРВ1 
еосићс у еефеесеу, 46и„ои4из 0^^ рума гепонооасз јр 
од рграие деегузиикчрве код опшгссеке кдње.

^33^ јр зз дарну исеаесау икога деедмета надоежна 
Гоаииг Жонтреола то, из оеоову 4^. 97. зсо. о жеиом 
дееђењу ее.говса

Решдвд

Да шк4уишиспиок4 о. Мсра Ж. Иајегоеоссћ у емироу 
рсогс вдвојеноо гледишта у еефеесту под К№ 1562. 
уаие овсј прегиег у Ааони рзд н путем песиедгбз рзе- 
пегои, пз затим ои пз ирсоку аскосрког неређањз о 
томњ „и„ииз.

м 4969.
9. Икега )91), оод.

у БњоЈркду1
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Беонрзд 5 4 - 1911. еоДј .№ 7591.

З1.
7 ласној Контроли

По етенI]ењу Гдј]вне Контеолн од 9. пр. мес. Бр. 
4969, 4тно стм у ртд предмст ре4уне о нраДењу новв 
Сеетеоне Бнн Јпсреел озо рарттБен уно рт4унт о рндо- 
Биом ериходу е рзрxоду нртв скергоев зт 1908., сзруа- 
трио 3рти њ нтппрто зт пеиме:;ееIе нннеБвклеостк рри 
ло1кнен II ерIј4нд6Нј

Д ото пно сн ^3^3 зз 0знх учнњненx прнметр0еј 
по овом ре4уеу о нрађрн^ Нопе Спнтноее нађеео је 
енпеаБкл40РН4. којн су сна8љиее пт нерна рачуеопола- 
еа4иуа у суми Дпеаеа 14.У-0 16.

модзм ут атаоди рндоБее рнденxз Глнв4е Коат 
теале репетн: хоћн дз св у смнсду 4д. 46. здт. о урн- 
ђењу ГлаБ4е Коетроле нражнеи зт која:'.љене пнпртт 
Бшше нздптав обезбејењн ир нмањн ртр^уеополанечт 
њди пе. -

по мом у4тп8ом тIIшљењу нвмм погрнбн арежнњу 
а6нзБеђнњз. есво зт то. што су свз 16. рз4унополтт 
еа4а нууУнон рнања. т пеуео зтто, што зт рпеуенора 
овнх енпетвил4их ездзнзае днжн у оппнеераој‘ озсн 
аауxпја пендутнма4з Виааоез Дзриелду дкнаеа 10.000.

Рануиоироитак
Тисса Ж. МаЈСторовиТ

Нн арноБу чл. 97, зрт. о уееђнњу Главее Кое- 
теоле рндОБНп рнре4xа

г
РеШЛВд

Дт сн зн седа. ст аРзером пт раалоее у овом рн- 
Д)ееа4 нв тртжи иј|ааквз о6езБеДнњТј

К8 7591.
6. Тпло1У 1911. год ■ 

у Бнанеап-,

З2.

у омнслу норњееа енпнњн ГлаБен Контролн од 9' 
1911. нод. 8р. д969. рачуеапепнјтеу н. Мајрна■ 

5* 
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тнвић 3^^^^ је оаајр II грмирдбс от СС Агркнз 1911. 
гоа. вр. 7640. Ове нрнисдбт могампаас су у црлник 
нт сгт. Ј67. нзвенгаја иржарио шкод. јрвтеа. нншгкмр 
о њрмни раду.

Тзп шно се н3 оанх нркиедабн акпч, Го. ^^4^ 
гтнлз мопрзрљн бтојем рет гтаирдабн н ознауујр сао.с 
нрммрдбр оа 12. Јуд3 1910. год. Бр. 18.285., пзт каск 
у НБодрту рнпуан о зкиа5у Сгнаооор, јер је оБИМ прн- 
ирдбпин гтак пус вбуxрзћра н ов3ј ^^4^^ о 
Новр Сн1аагБге.

4пље Нднакн КБмстндз 4^44'нпооантччи ^^4^^^- 
аБлаонар с3мо 33 овр чргнрм назмцмје:

1) што је унтБШРIО ккокк пнбнвриог адвбтрњз
сум3 у ...................................... .... 444. 5.416.70
н ннлаже нм дк гтаже арпсрксо нпнбте5т
од Мпп. Птосаргр 3^ ово атрцорапењр.

2) шно оп гтрпузмизуз ниар нанлнћра 
обргим НБТР3 с3 нрнрезни у сумн • • ■ Дмч. 2.8ИРАб

3) шно оо изаештнНу I! мнлауа^кмајрћр ко- 
икамјт мијс опбмјснн од нтрпузмиачн у кие 
^3^^^ 33 уврзрна иангријзд око - • ■ Дпч. 3.000.—

Д^ шно се оо гач. д. угннБрн о грнђрњу 
овс Оњргогр миато днптжнсм, гтриз н3вс- 
шнају II новарпаптјућр номнскјр 3^ татмнундис 
кеначнр н мреБднIдмт ^3^^^^ к но ммјт учо- 
5еао, — .........................................................ДиI о , 3.500 —

Саргг 444. • • 04.720.—
Посдр тодпко ЈЈармс н гужби саентмн је цед3 пн- 

фртсицнјз ок суму оп 04.720 пчч. коа3 је ннаођс ^1^^- 
дан3, као шно ће се амтсг4 н3 нкнгз, шно сдрпујр.

33.
Тзт шно се к3 овнх нтимепабн, којк су7 Аомртс 

нБОлр сноннљрннг Т34урз мн пан 13 ^^^^3^3 1911. гоп. 
^^^4, сТ35Р ТН4уаОПБМа034Н, ПБСЛР скланпњх рн4угз, 
мијр бкдо като НТIIОБОЉНН, к онн нису нмзлн нонррбт 
А4 тззвмју орку 3мпоју пзко коп метнАнамих фактотм 
у Главанј Конттнли. пппо н у Мнш^сгатсгву Гтаајрнмис 
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Ж1П што оор^^и РЈДЈшњЈ ^4^^^^ опшгсероЈ у иавои1тију 
о рсоие ик рге. 169, НЈдеотие еЈУуеоподгЈГ4н 
били еу нвејни ГОЈЈ. зк еињ оне аЈиееое, ооје ру им 
еЈчуноирее 1'а4п прејговориое у риоие пеотоколу од 13 
ЈЈбуЈрЈ 1911. год, Ркр^;^^Ј^(^|^ом у окецелериГи јеоре|. 
ппштине, и по лојдиа ее њимд ргаоља иа гееет рума 
у 302.285. ДпеЈеа и кпо је С4IеаЈогЈ рвегЈ ооштЈла 
ДсгЈеа 185. 416.70,, иоегју ПЈРте иа седиици Гоа5ее 
Кпнгепое, оод ооа 6уде пеоуеела њихоа О4шиеЈе и 
пбексоожее одгосое од 15 ЈЈеуаеЈ 1911, оод. као што 
је н 6иоО1

екдн оееЈедЈња горњех пенмедгба Гоаеее кои- 
геопе од <1АпрелЈ 1911. тод, еЈУуеппоаоЈГчи ру уае- 
иили рледеће:

1) Издејртиоваин од о. .Мсеер-еЈ Прорееее иаи- 
и3дио одопбење 31 4ееооеЈ4Њњу руму у Аии. 5,416,70

2) Пооожсои ру држањнсј блггЈјни у нме обетепг
упееза, што је теебало од пеедуаеУЈ4Ј аЈдежате, ди- 
пкра 2.903.59 у нме гогонеее као и на еме прпаао- 
јућег интгеееЈ аеекеЈ 406.50 СсегЈ Дии. 3.210

3) Погнелл ру дооЈзе о гоие, зк је 1 оолиуАиео-
ј^ћк аоиириј■к, ок дЈе 11 икја ^09, дибила од заеадњ 
еењдузимЈ4еие еуму у Дсеаеа 2,737.79
лолиао је теебЈОО ^^3™™ ик оме цаенее, од
аоје је пиштина бдоа оелобоаенЈ; пк оме, по 
еаууеу мкњаО5а оабпјеео је од уеее^еаууња 
под Бе. 26. по та4, 203. ееогоиола лолаудо- 
игња 3к цгенеу ........................................... Дин . Г667.66
4^^ Бе, 27. по та4, 204, пеог. ко^л^;^ј^,д. 3к цк- 
еееу 3к Јипг.....................................................Дин . 200.33
иод Вр. 28. по тг4, 205. пњот. о„кзии. 31 цк- 
енеу ...................................... .... • ■ Дии. 25°. -

Ссегг ДсеањЈ 2,636.79 
. 4) Пиигоњоњиоп ру пк је ењГкпке сЈоод 11 иолау-

асеЈјуОе иомнеије, дк је то6оже по 4л, 4. тееОЈли од- 
6ити од 11рњдуагIмаук 31 еоентуглее еетк4ењ и неео- 
лидне оараде еуму у дииеео 3.500. ■ 3д доакк гогш 
епгееои еу уговор аал:љдуег ег преаузимачем, И3 оога 
ее оиди, дк пе егмо у кк41 д, и0м. дтосоео кего у уо- 
лом уговору пгма ии доIиаса о 3ој оОвезн, коју је 11 а„1 



70

лаудиртјућт оомкријп тноо прецизно оденднлз, ндзнз- 
4у'јући 4тт њ суму у дкнарп 3,500.

Дтјућп овд опетБдење еачуеог1ола1’а4н су молили 
Глтаеу аоннеолу. рр тм дт рнзеншенx4 зн све еачуен 
о зидањ4 0пнреннн.

Роруууу рпууноиапеате. ооме јн обиј предмет дтт 
пт ртд, поднно је Глз8еој Коеаеалк сбој рнДерен от 
29. оано6ее ове еоДј Бр. 24,751 у ооме пеедлаеке Гла- 
вној Коетроли, др еачVиопорегачимз дт ретрнпенxу 
зт свв рт4унн о зидтњу СеIН^!ононе попао су онн по- 
рледњн пеаееи позрције у крлме.пРпмд од 11. еирила 
0911, еоДј иоаиуно опет8днлк.

З4.
1 тоо је 0лт8ет Ко4теолн докела РБо0в норње прн- 

мндбе од 11. ТнриЈ1У 1911 тод.. у оајимп је уаБрделт. 
дд је зт зндтњн 0пеаноне поаеопнео -85,416,У0 дз- 
наеа, њ дд постојп одо6еење од рнетпе МииисаеертБП 
Проранан зн суму от 180.000 днннеа. ппаа је Тррара 
јНБенјран оппткее упунеле Гдзбној р03тр0р3 2 Свпттм • 
6рт 1911 н. Бр. 651 један дот. оајем укозоетат 
Контеолу, дд никарр0 аоенчно одоБенње од егетне мт- 
еернаеаавп Пеорввае зт суму од 180.000 денает нр 
^огојп. ото што јн оит — — рктом н8ојим од
4 СнпннмРен 1910 нод. Бр, 675 о6јесш1лн, ото њ то, 
дд аииаР'е Синтноен нв снаје д44еез 140.944., оолиоо 
јн иендутнутчу премз еБргчупу I оолауд. оо^мис^р^кје иС- 
нрплаћено, већ дн ртаје рнмо °°0,915.. прнуе о6еачуеу 
II иооаудирнјуће иоми4ије оденђе4е од сгепен мзтз- 
рнгсаа8а Гетђевиен енпнњем од н Јудт 1910 нод.

Упртвт јевенј. опптеен у ио4. своме таау моли 
дрљн ГлиБНД 0онгролу. дд ока. аад јв бн'т узрла у 
аБтне' пр4ундбу II иолаудирајућн оомиријв, дт је од 
нрндузимтуд аенбтло нр оењс8у ид. 4 уноБора о неа- 
ђнј-њу Оеегјсјн од6ана 3.500 днптег зн НБНнаузлен нв- 
ролиден израде. не прнђн ћунан дсндо ове диДерен- 
хијн у 40,029 днннрт аол|зоо је према оБезчуеу II ооЛј 
комиеије плтћрно ао6ожн пендутемт4у.
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Глгаиз Тннгтолр нтну4млн је 1отми акт Уптнре 
јрнтрј. оншнмир х3о н атбтаау, коју су дади тзчумо- 
ннЈјарзим, о3 уартмБшн се п3 чд. Д угсраан о 1тзђрњу 
Смаај■нгр ме ну в63нр3у, д3 ср оп нрртузк-
иапн 33^™^ 3,500 Аннарн 3^ сасмнуапис мррнаипнс 
озоа.де, апкор П3 је Н нвдауа. ноиисиаа мрвррин гтрп- 
сгаБнда сгз5Р сгаатн коп ардингн ^1353, нБјр ин'н<с 
н сам лнјкк итммтм, к узмикаућн у обзнт н нтрсупу 
Анрлзнноаог Суд3 од 06 Ангу,стн 0911 ко.ј је н Тз- 
сзпооам Суп опобрмн ртшр5еи своакм оп оТ ОктсБЈтз 
090 0 гоп. Аокрдн је 113 срп4пнк сБојнј оп 0 НнБСибрг 
090 0 гоп. Бплуну, А4 се урааан тР4РТаг дотнчногн р3- 
4уннмсннна4з, од 29 Оагобтз 190 0 ноп, вр. 24.751 н дт 
се уступи 5ему нтрпирг да спреми преглед 
за давање разрешнице. нако дн ће се нтриз 
номр нтрглрд овнх р3ууа3 о 3^^^^^ СниагБге уркБра 
опоочзти н тзчуподггапи тобнћс рззррниану 3^ сее 
р3уунр о змдАњу СиоагБгр,

35.
3 КЈОЈОКК

Тзп шно се н3 нзлажраиц свде днннн ачпч, Уо- 
Озкз јратрјсмр Огнгмрр већ је 29 Итообоз 19.9 гоп- 
Аобклн нз4ам ^^4^^ о СБниа нтмхнпммз н ргакх^кздиг^и 
33 змпн5т СнмагБге, који су поднедн иланоБк 3^ 35 
а35Р СмнагБге. И3 гогз тн4унз ^^^3^3 је инглн оахо 
угатпнно, А4 дн су сам макззана крихоАи н тнсхндк 
нерно' нзлнжрин н кт орноау овнх нБдзтнкн инглд је 

. склопи—и ^4^^^ очако, кас игн 33коо о ^4^^^^]’ Иоч- 
нродк -тнжм, рнпк нБднниајн иснуx Гдтвној Кок-ро.кн 
нк нрегдед н тзатриеI-р.

Адн Угтааа, н зкт је 6нд3 у6еђрнн. пк су н орш 
хопн к р3сходи ^^^11^ нрепс-нБљтми о дн инае мнглз 
тзргју упр3ау, кнаа је Смиигнгу аБдпзнлн, шшинн он- 
гоантннм м3 н 3^ асдму ^3^^, нанаоон дефмц^Iнг, корк 
ина нс СНИ1Б П3 мкјс НБМ333ЛН Аобру во.оу н машдз 
канина дн се тнууак склоне, мроБ је нртнннснаБклн, пп 
нрммн нт ср6р удогу -И5кнцз нрсма рзннјБј Угтраи. 

H3pa.ae
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ло1а је Ринаноеу укдала, и 0ву дпртаввла Гловепј Кое- 
троли дитом рБојим од 20 рун1 1910 6р. 672. У4етва 
није св уаурттввла 4р4 томн. ио је што вншн пшло и 
доље. Кодо је ГлоБна 1ннвенла услед нпењне1 1ртт 
Јн8реј. Општвне од 20 Јуео 1910 нод. 6р. ^72. доннло 
рвоје пвтиндбн од 12 Јуло 1910 нпп. Бр. 18.285., ко- 
јом је еа4у4о4праеа4е учонило одноеорнии 31 суму од 
197.833.35 дннаеа, о оана су еа4у4опдлаа44н трожили 
од тлорвнн 1пнтрплв, да оно зоннсн нреБоодип рншење 
о томе, ко је дужди ролопини ро4увн1 ондт је Упрјшо 
јеБрнј. ппшБине ааточ својим од 23 ДБеусна 1910 еоп. 
Ер, 636 и уоном од 4 енпннчбва 1910 тод. Бр. 675 
мр.лр^.л1а тловну 1пнтролу, до се ие упуети у рншоБоње 
полентуеое китања о дуж4оснк 3о гклапање еа4ува1 
нено до ио основу 4орлвнрее алчнвје 4л. 53 3^. о уре- 
ђењу тл. 1пнтрпле што пре донере своју ооннчну од- 
луоу о ппрлндицаиа нвннтуалнв ндеоепееорне доти4них 
еачувополаеа4а и нтендбодавца, јер нуиоббоцн општин- 
еоом очаовинои мороју 31 сбој 4епрт84лан род дп од- 
ноБпроју по уаслууи.

у 4нму се обтј иеправнлон рпд рартпјн, УпрпБо 
ннје моела по еа3ир4п. ннно се еачо служира кнаич 
голим Деазаиа, о Ч4азаа4x ср1рто о нннвавнлнпр8н п4јв 
чоела иаводити. м теоо је и чоеала иарвудквн то по- 
0066141, дд Управо со сбојом нужбјм ннје моио 4^ 
етиНи 0ир3р3р ур4еx. Једнни ур4но, ш но јн оио порвннла 
раснојп св у томн, што је 4лгновиин роније улравв, 
оојо је 3аддлп Сп4аепеу, ии аеивкч ии лужном уадат 
бтло Бнлииох Бепна и прпузрок5вало миоео непрнјот- 
4орек. и што је рн8Беила рнлиоу оеое4еворе код ееа- 
ђпнсгБп, иоин ипје 6ило пвтво, што св ултносБI.ен4нје 
Уп^тв^ ноњоју и И3ложу внлиакч нн4еијнннортима. Да 
јв УнеаБа боднло мало вишн еачува о нртнни ннтнрн- 
рима опшгкнсоич и о обојкм нрарЈанима. опдо оно нијв 
трнболо дп тооо ^^^^44.

npeTxoji.no
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III.

Дуг од 10.000 динара

Цр^КI1о-Шаооркк Јеарејрар опшкиир 
у Беонралу

З0. Децрибеа 1908.
Бе, 689.

З6.

ГоРпоД1

Хаиму ЈЈ. Азриелу ил. оое Упегсе

Боогрри.

Урлгд ирилмкк, у аојема ее у кпшае ег.лаза екшг 
згиљк, па и наша а4шкета, Удејса ксг еећг 6^^^ у 
иооућеоегн самееитс сашо пктраживаит од 10.000. 
ИИзара аоецеи киаг месеца. С кооа јњ у редиицн рсојој 
од 28, оо. мес. рЈштоа. до ро осаи и4тњм умогиге, до 
јој рок ак непоату оорињ руме сродужегг до аоеци 
Јула 1909. тод. е ттм, дг ее Упеаик оог абигдго, лк 
оам ир гаеиу еуму плгОг оЈIггееа. тога оа будете од- 
еедсои. од 43О3 издгге оам кбсгаг до п.рек аоегдее 

; еепоате,
Поатаорјућги огшу љу45ав ооом3 оиој апштиеи 

Иј]озкз ее нкда. па ћегг пк ооомо дсшсјЈги, нр 4њму 
оам у нме Усерсо угааред боггкдгрси.

СаааРЈар,
Ј Алкалај е. р.

н
3а предсернпка Упране 

цеа8. ша°и. ј<гсењј аош-тиг 
оол1оремејндннјк

Д-р Јј. Ллкалај р. р.
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Мткврин.Њакнлска Јгатеаска Огит1гга 

25. м3 ја 1909 гку
вр. З11,

5 р о г р а д.

37.

Гнсннд.

Хаиму Д.. Азриелу.

Београд

Н3 осгову ваиег акна од 22. ов. мрс, Унрзаг овр 
у седммци санјкј од 24. ксног иесрца рринлз јг, тн 
ће онр у4нгган све иогућг, дп ааи о ркау њзинрм 
свр шотражхакркре ваиг 33јрпно сг минатгскм.

Ну, кп слуузј. др книаоиз ое 6уте у мнгућносао. 
да вам к роау мзинти огду суму, Угргвг вас од сап3 
уинљава, де мтоIмннт јгпаи дго кр нме ннндпнр, а онр 
ће в3м у орвкј ксндмнњ, к3др 6уте у могућносаг. 
мсмлат-тм 5 ргсао аашгг ноатажмваIБа.

Цргоћ5 вашу тнаазаму љу6ав гсрмз кБоа кгштини 
^^3^3 сг иада. др ћраг о оани нрмдикнм прга тока.3р 
аг љу6авн 5 нр пнавнлнга, о3 итт кгиаоиа пбђг у не- 
нтглмну усљеп инментанит мгикгућиосак црдр исгдррг 
БаШРГ мотсаж1^ва5>а.

у ном кгркгвању гоаннсагн вгс у нмр 
ндањ1гси гнианга5у н 
6лгоопасиосТг

Зг
нтка

овг уарсааз к 
вам озјааљујо

свом 
санЈ•у

Упргвг 
угагтот

Сеасргзс 
у Алкалај (м. п.)

нсртстпггкп Упрааг 
шкод. јеаррј. окитигт
ГОПНТРПРРНИПК

С. Ј. Азриел



75

Црквено-1 Н1аолесс Јевиејеса Опшгсеа 
30. Никеибес 1909. оод.

Бр. 766.
5 е о о р а д

38.

Господ.

Хаиму 'Д, Азриелу.

у Меоеу.

Нз гегжњињ оашр оп 23 оо. мее. за вси ридаии 
Упраоа орктд ззјаи од 10.000 дин. учииеиих раепјој 
упеасе, упеаса оое општнер у еедницп ровјвј оп 26. 
оо. мее., и из ореоиу ењфееага фит^ансијрие ресцпјњ, 
ррш^Ј^.лз је: соштв то геамеир заееца у дкггињ о па- 
иаиу п прдјигииу — з о руаосаиу са цеоосупеои вд- 
шпинеком имоаином совп Инозмз нпје још упозеаеа, јер 
дотични ^84^^ ииру еи до данзе поднешеее — да по 
ооом ^3*^^ ме иопее донепн №N04^ вдоусу, РБе. док 
ра тнм пн^^ием носа Упратг нр 6уде иа ннс^о, јер оеа 
гого, Удеаиа ода еезеа 04 аога нми шта пеиипги н 
коме имд на нме 46™ што дкиети, о нему окр поти- 
О3ни изсешрага н укеиака о евои онлнчном доштооаиу.

Сесеегси
Јак. Алкалај

Подпрреседнвш Уораве 
Цркв. Шкоњ!. Јев. Општнне

Ј. К. ЧелеОоновић

39.

Управи Црквено-Школске Јеврејске ОитТине.

Беогегд.

На грсе-ење мојр од 23. еовеибед пр. гоп. 43 мш 
ее плкти зајпи 04 10.000 пчч. Г]ЈО имнм 04 „ие Бп- 
штние примати. добио О30 огш одгосое 04 30. чоаеиг 
6ра пр. оод. Бе. 766. 43 Упиооз пе може О040ТИ по 
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том питању оонн4ну одлуоу. јнр оојв још упознана со 
рачунским ста-енч.

1 ооо св мннн, р1р 4ПБвенпца, нв енпе да ти је 
УпроБо упозтана со ра4у4нмп или пв, јо сдм се ррар 
6ио пдоу4нп до пвоач неоо Брнмн.

Дли 0300 јв од тозо непенлло раоео 6. месеци и 
јо још ннрач добио нзмнрење моно потетживања. то 
се оакч 4о4ово обеа^^ач УпрзБИ со теажењеИа зп ми 
се моје пенчтњн иеплатн најдгље до оонца ОБОеа мв- 
рвиа, јер у пеони8ноч бнћу нрин\енн, и неотие ^8^^^ 
воље, неедает рТБае адвокрау 3о нгнлаеу

17. Мија 1910. 10^.
ВвнРН)1^Д. Споептопаљем

Хаим ЈЈ. Азриел

40.

Уирави Црквено-Школске Јеврејске Општине

Прнинп епч дот ове ^4^^^^ од 24. оај мес. № 
373, оојим ми УпроБо ненжн, да ппшљни 4еН44Р нР4еа8в, 
по псноБу оојн омдм да но■еражујео од овн ^111^™^, 
јер У4раеа велн, до Н3 својих оњиеа не ^1^4 да ми 
што дршујв.

СадрјаиI■^а овоно оотп енпио ме јн иуиенаднлп.
УпроБо уна, дт ппрепјн иот од 19. аш'урта 1908. 

ноз^. № 456, у иоин се ^330 да јв У4еаеа нерчила 
од меие ип уајач 10.000.— дии. родн зоббшнњо 4^- 
тенбниа родоБо у Снтарпзн 5^^ Јпреанл и рр3 иојим 
услоенчај

Пошто ми је у овом ооту нтнлошнно, да ову суму 
ноложим но ннлуВп еачун аод Јноееедрлн Гееоеачле 
Штезнонице у оорнрт ^4^85^, то рач јо сортуппо 4п 
том зоовеву УпеББенеч и нобтц нп дпн 30. оБнусто 
1908 иоложио Штедиоо^е^п^и, о о том идвншннна је 
од ртвапе Вноеездрлн Грновачкв Шнндиоинцн оиоо ро- 
нијим из5одом, • оо и из50дом, што јн Шннзноннцп 
пвн орптоон ввнчниа нослала оаој Упеавн нп њно уахтвв.

инто јв ^^4 уиБур пнзиаео да мв је онп 
пиноч РБОј'пм од 30. децембро 1908. гоДј № 689 умо- 

A3pue.fi


77

лила. др услеА нснлгаа у ананма се оано нашг 3рмљр 
гаагагла, нсотужни рка 3а нсодану нпгпјућр мк сумг 
оп 00.000 паа. по аоица југа 0909. гоп.. о3 5™ сам 
ја 5 бмн гргсаак.

Када сг гтгближгн овај роа. јг сам оата нрсини 
мнјнм од 22. м3ја 0909. оки. П4гигк оажљнвнм овт 
Унтгву, да сг роа. 3а нснлгру гтоближуао, о нипа мн 
је ТЈ1Јики загои кторит од 25. маја с9и9, гнд. № 310 
ккгнантолз. дп је она у агдпицо својкј од 24. ки^г 
мес. тгиглз. да ће она 44555™ све ингућг, да мк о 
ркау гзинрм све гкатажиаањг икат 3аједно са нмар- 
ргсом, ну на сдупај да кг 6удт 6ила у уогућиостн. да 
мрникм јонзг нрн о3 нме орндааг 5 дп ће мк она у 
орвкј гсмлмцо кснлати-м 5 трсан мога нотсажгва5а.

Као аап галнкиx ј3сгох ааана, аојо се у УнтаБи- 
мка асxнаи напа3г, ТтпиЈи нвртк, др она ^3 СБоакх а5нгг 
ке типи, да м3 ма шнг тугујг. кора сматрам, да 6к 
сванг о3Љ3 ансРСгогдггција бнлг нзлминп 5 само оту- 
гоалпгрњр снвати, к 3^^ ћу сгаат тт6паао атвоааау 
аа-опндаау.

28. Мтаа 0900 с пон1оота^.ем
Брггсрт Хаим Д. Арриел

' 41.
Кад је Ттпапа кни-иискт нсиигла госњт нзсио, 

нмт је да г. Аариеа ирћр смс™ нужонк ко-
шнкну, 5 да ако но учино, оа ће гатигцу к3губкак.

И° г. даскгд к5р 6ао аог3 ммиљгњн 5 не до- 
615^1 мовољаг отгквор кр гктњр санјг ннсмо, ооса 
тао сг суду к -тажно забсанп, аоја моу је аабсаг3 к 
однбррга.

Пре ао шно је нсртзаа агОрагг нр нзвтирњр г. 
Дзтнрд је окансно сг ннрнтедгенн^нксм Унтзвг, дп је 
у тнтересу огитагг. да. се 3а6саг3 ор нзариујг 5 дп 
ће сг ок зздовнљмни срмо -иир, аао ду ннигмна 
иргага 5РГОБО нсгиа5г 5 одтгтн 5 рок 3а сегУ■,^госн5Р 
и^-^ога. Но г. Ааснрл иТг моггк у нод ггглрдп ок- 
сннћн ннкккпБ смасоауу сг Угравни.

За там је г. Даскрл угназн илаиоБе сгс^ТР Унтаар. 
ноан су 3а овај дуг Унргар гррантовадм, да дк жрор 



да плкге еиоју гграацпју нои ха ее аабеаеа пзтрши- 
Оие еу у јепеој гоефеењеIисји опгвиориое о. Дарпелу 
еоедеће ; Кзд 6н ' 6оо роуној, до поар^плгп п^есп^з 
Мкизоо аа сгдоагу а ииIОТјс„к би иоонла повеесоца 
за пвсес н осај ие 6н ид то песргав, у том рлунају 
мн 6немо рмтгепон за рооју дджнорг, да одшгсеу еда- 
ееив нз ико111лиио н па плктемо меI^ дуЈ, за аоји смо 
мн гкегетоогли Длн О3О0 је оопе обратан роучај, тј. 
Д3 пооррилац цоће ди пепсеиа опдЈгиеу, ркмо гегже 
дд му ее 4ееаса хуо а одшгееа пак ееће до пеезса 
дуо, то мн не наоааси„, д3 6н 6ооо прпоо, па иоа- 
тимо за општису и ао то сеисио ништп прогсиу гога, 
да ее аз6ез43 пуети у сасешеие.

14 3оо сзјобкIасији дужеот, кад му је еу4 одо- 
6иоо аг6рану■, покушзБз па ре рпсеаауиевз ео. рдојнм 
поаеесвцеи, те пг ир дође до езиешењз ззбезее, Упро- 
оа опц|геерсз сије хтеод па ее рпоеззуие ео о. ^3^^- 
елом, н зко је осај 6^ вољпн, па јој у розком по- 
глепу еасђе нд сусрет, н пз је прсчеса зз иено ду- 
гсазг>е. ■Тзао је дошло до измрIIТења.зобраае, ^3^ што 
ее андн нз еледећетз пБпсег.

42.

Рађено у каниеларији Цркв. Јеерејске Оииишине 
Ноћајска рлица бр. 2.

Кзд је даике деедаго ењиеие Бевгрзд. првортеп. 
еупг зз иарош Бевгрзд од 9. Јуна 19Т0.гоП1 Бр. 22680 о. 
п.предредеиоу школ. јеарејосе впштиое о. Јг-
аоиу 0еоебеновсћу адо. оиП1 пз удсгзе па ^0^^ озпне 
ииеои одшгесп ооо потезжсспие езисрегн казз :

Опшгеса еедеизкгје ооо пдЈогзме, н пеогеоу оио- 
реиеиз окјзсеће жЈобу ; зли оед иогет хоће пз врши по- 
пие, то па ре иебп поппр саоешпо, пеедгјем шлтсти н то:

Иом. пеиаскеииг и.еасњно-Школесе Јекиејеср Оп- 
игиее, по ГБјииг вдитиег по■-екжује ни име иаоорае 
ргкре н продатиц сеаиееох деееиведјг у оеедноетн 
а1.018.80 дееарт у еее6еу.

Молим извршну Дласт, до нд ореосу § 92 прз-
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ВИЛЗ рурр. ШОПЛРЛН Н4II1ТН1ИН у Бнојеалу, и
уаооип о нваПап. портууиу по нвичт оаич ррр0рр пре- 
узарр нризнтницаиа наплати од дужника имено- 
оаних у реееним приннаницама, ^^4^ пзе14ннн у 
нстичт:^2 и да нобтц нтнлаенни у4пернбп 31 оБнзбнеу 
обоно иоевтк:ивагва ип8неРочевоеа тли до се инму ио- 
втц не нззгје, внћ да се 3адржн у нзБешипј днпозитној 
оарп до моје даље рн4п.

Јаков К. ЧелебоновиА
ОБнеава ппсор, ЧКив. ЈК. НиколићС л и с а к.
Дукнплп по пеизиаи. пЈколрив ■гакрн узевбх у по- 

ппс нп рншењу 4рвоетеп. судо 3о нрод Внпееад од 
9-У1 Бр. 22680 т. н.

68^^^ Ј. Меломнд и пе,
Овн су пенунаннце у 4п44с и

од ртеанв доллеонеисатих пвпцнниппа, ро1р су идјаБИли, 
да псте Бреде свееа зиитеа 16.000 и еловнм6 днпава 
шеснајнрт оиљодо.

ОеоцеБИОцн

А. С. Левић, шнф аииепнодреБн саморјј моноп. упеаБн. Бенко 
С. Даеичо. Д-р Аврам Фаркић.

Идвод1ие пппис и орераво опрар извеш. од.
ЛКие. ЧКив. Николи.

сбн прт^знаннце 1зложвне у овом рннрлу ппписо 
дримо спм данас од дрдпррдслднилп Цровнно Школ- 
сон Оеврејсле О4штинн н, Оалева Челлбоноеићо ради 
наилатв по исТима.

16 Јумо 1910 н V Бвп рлпу ЛКив. ЛКив. николић
До је 0Бпј ^^^44^ внрон у колнао је неепирае 

вршно Однлењн ^^^^8^ тр, Веонраоа, наеди по по- 
плдти ПеОПИСНН РРРИИјБр. 16.651 По иарвдбп

13. 0у4о 1910 но.диБе (м1о П.) УсеаБе Јенероно
Бепаред 1ааи

Милојевић

32 ппјв н. X. Дорпвл у4утвп пзлршВТНЉо у јвдвн,.јрлв
опо што сн ронорплр, пвћ јн то у4ипрвно по неакнњу раен У4ртнн оп- 
штипроеј .
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43.
Но нксде извригиога копгса Уграаа ш|јс хн(^ла 

д3 сг сннрадуиоБа сг г. Атрмрлни, јср јс лрж.ллн дг 
ће кна рооннн пасгнцу.

Усдео аога г. ^3^^^^ је 6110 прннуђоп. чи аосо- 
ригне к\'ж6д асажрћн наплатд о3ог3 дуга. За докп3 
својг асажбнгт окднгк је аста оти решгњт Упргвонг, 
нр осаоа\■ аојнх је суд о а36рагп ктобтгк,

Бгниа је ртрактеонсссјчнк 3а сатаињу Уараву, 
кжојо се она бтзгллз у нтооаосп ор -ужбу. Оша је 
аа кмр извела, тг саггја Тптати иијр ммада опг6ск5К 
он саранг Мкнј1ссгрстаз Птосврае, дп ово 3роужр5Р 
мкжр мзБТН^н1гњ, 5 др је но отоОтР5Р гкттебгк ка 
нрннаV нтн. дј § 12. огштии. мсааола. Мрђутги овр 
аач. д) § 12. нг гоансн к ноир. у3 је Ткката дужна 
3а затужмаа5а -ттжнг5 гтобсрња од М^о^исгар. Прк- 
све-р, већ гоБНСн о ерернм иракј осугој с-ввтк.

Нк, 5 аада 65 днаснр носаојалг на гбврао 3а 
снасу Уараау, да нсажн отобтр5р он Мнггсгассгаа 
Итосараг, а ота но гнјг пчмомлз. 33р јг оасгк од јгтгг 
Упс3вг ираатнн-иннл, јртсрј. кгшагиг да ниг■сгњ јр- 
дгога гоарснкма само т6пг аога, и-н је танија Уасааа, 
ккја је 3пјам нсмммда. у4игкла једау фотиалгу оо- 
ортекIиу.

Поиао је ннбсага аужрир кгиаииг 6тоои вркмп 
сда63, но се пгагсРТ инглк 35310, да ће она гзгпбнаг 
гасгицу. и-н је тоцгијг 5 мастуггло. к3к пкто се артр 
н3 нсрсутр, жкја т3љг слгдуаг. ,

И у оаои сдч43ју, Уарааа јг 36кг ккок ирдовољ- 
анг 3нр5а изаавала јгдан њзлншан сгот, анан је ммрк 
к ну гргтгјоагп мкслрдгцу 3а ккшнм1гу. дг је оне се- 
аБВСкрааангI што до с3оа никсда н50е 6100 сдучгј, кд 
аата ннктнјк 6етгј{рдска јраррј. кинтииа, к та је ^3- 
аршотељ втинк нкгнс оо аеБрејским дуКјтш-ммт радн 
ганлааг поннсзпнx ||риз^^јниц;а оги-ансанх, шно нр- 
аођг (1^3.13 се до с3да појт орсмлн, к оа крају кра- 
јгаз овај је с11ор нкничтн оа игену оги-мнс к от шгегу 
кги-нискр касг. јес је онIнтипт 6ида оЈсуђгиа дг гдп-к 
још к нрксе к нроиковт.

HMa.ua
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44.
Пресуда Апелационог Суда

по рпвед
Хијимк ј. Азрпелз гег. нз БеоЈегоа О0Г3 агр-упз 

о. М4озе ЈНазгееаећ гдо. осП1

ИРОТИВУ
Цескесв цЈколрае јеаиејрсе опшгсес, коју зартупз 

иеп потпеепрепеис о Јааос Чееобонокић апо ооДш
Ио боагоиееиееом ерзгповољргоу зсееупеисз ту- 

жсочеоог еоп Бе. 4625, АпелсцЈ^оан је Суз егемотено 
зкти осогз ^^3, зиједн0 еа прерудом деворгеп. рудг 
зз гегд Бевгезд 04 8. ^еб^г^г 1911. 5460. која
^3^:

„ЈЈа рњ гусм1ноап Хијим ^3^^^^ -ео. из БеоЈезуј 
ообије од роог геажњњт, еаоожееог у еефееагу оое 
деерупе, О3О од -раиеиг сеуиееног н седокнззо„н.

Иеееддои навеегиги обе е-еаер.
^^^^3 је длаћееа.— па је прерудом евојом од 4 

Апееои 1911. Бе. 1924. дееруду прдортеп. руда преп- 
епеио н прерудоо:

„Х.а тужеес ммним6н„ шаоориа јеорњјркз оп-1тиес из 
Бевгегпа, покги гддсоцу Хијиму Азепеоу геЈ. оипсш. 
(10.000 Дии) Лееег Хкљгди ^Јпезег у злату еи 8" „ 
гоп. иетгреес 04 30. Ноиеибрз 1908. до еапосгр, дзму. 
шзкнади 3а8.аО. Дин.— Ме^иргг ррдамперрт н «.3о Диес 
н 40 пзрз днн- поаћеее тикрр, ^3^ н пз м у д.лпти нд 
нмр гесшсокк 100.—Сто ДиНњ

Ооом је пеееупои вдеакпзез зсбезнс опоберсз ре- 
шеием пекоргепееоо ^7^3 зк ^3^ БевЈеап од 9. ^^^3 
Т91„. 6р. 22680.

Гапра је плићеиз.
Ио по жкл6и зкступннии ЈVжепе е-фане под ор. 

22840. ааеоц^^Бни је еуд пеписпОзиз есвна П1. Бпњљ. 
од 2. Јунз 1911. 6р. 7936 ионнниоио гориу сееоуду 
Апелоц. еудз си оочх 1згј|вго:

„По рЈаоу нрпом еознп 82. здк. о нешосрданом по- 
резу, епакп је лужки дз спој прпшос од О3пнта03 пе- 
тниито иокаже.

6
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1п то пв 611 у4нино ну6и нраво по су^.дслнч пунеч 
нрако од дужнока ма К3кав мнтерес.

Прнмо томв отд тукиЈтц у3 тукбу 31 иаIматујји1-- 
теенса ицв опдннп уБнрнње, по јв и 3о лојв пеп-
јобпо ннтерес ппенлооч ообпру, онда јв суд I^певншчIн 
1пто м,у је 4прнп е.паБиое нуеа цосудно и 4И4ерес 8” |( 
нод. ит ауxујуар ^^4^.

УеБдјившI1 нпррне Кагрг. руда. ДпВјРаЦј
је сул пирчом еиојич од 9. Јупо 1911. Бр. 3436. пре- 
ппзу4пп иеворнни. су^пу, по у смислу норњиХо приин- 
даба ^^^^8^ нукиоца до дп је сбојн
с4оеио потегкивоњв 4ријоБио нпрерлег-' пдбору 3о 
еазрнз ппендНј

Поштс је 4ееорнви, суд пнрвупно по писиу. Дпв- 
/^г^I^1^иини јв суд поиова еасуое1ун опто ОБоен споро, 
р1р и пресуду ие8осеенеиое супо, —,по је нтшоо:

До пресудо пе8оренпниое судп инодеоетва зоипну. 
прн тнно шно је Дпелоц. суд 4^^^^^ ип нлавну . 

ствБр, нтшоо, јн до јв оинно судо о теакнњу тукнин 
снеаен. до се ^^^61, оао пеуензиа пдб^ацн, пвдвнлио, 
по је Дне.т суд урваја.

Што се тичв 4лаБнв етварјп опнлоц. суз налауи, зп 
је тукилачип рнетиа поднвтнм идрининиа проБНно шоо- 
лров јееенјсле општнив од 19 ДБгурто 1908. 6р. 456. 
од 30 ДнцвР1беа 1908. 6р. 689. и 25 мајо 1909 6р 311 
рар јавно1 ирираваиа § 187. то4. 3. гроГј, ппст. 0366- 
тим од нтдлнков опи^тинсое ^4^18^, доалзпла ^8^^^ 
тепкењн, по је тукнип снпнаоа пеиеило 10.000 611. 
р0рр јв суму тукилтц иееиа урлоеииа у ^^^4^ 6р. 656 
доложио Бепнетдрлој Теровачлпј Штвдноницн и по 
риоенн пун туквнп ппшеона о уррл — 30. Ооннибро 
ннје Бра8ооа, по се нукнна очшенна имо осуДитн по 
плаћоње риорнн ручв у 10.000 Дочаза у ал1ар со 8”/,, 
нпн. ннтеррсо од 30. ДБнурта 1908. кап доио г1еија8ЈНВ- 
иот ннрвлкчо пнбпру уеовпениое онтееера 8" „ по 0ву 
рчорну суму 31 еазену опензн до наплане — § 21. у 
5ези §§ 602. и 604. нрођ. 3по. иоенрера по-
еерлои одељнњу од 7. Дорила 1911. 6р. 11782, у поту 
6р. 31064 4л. 82. уаа. о пвп. нпрезу.

Приговор шужвнв оаиШшнв и роБлон нудд дт јв

cy.ua
cy.ua
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•тужннп оггштппк аа згдужењг споршгг ддгг 6итк огеа- 
ииииип, т дајој је Потребно оЈобрење ми.нн.старстоа 
просвете и црквених дела, неумесШан је.

Туженг ониагиип сти1исгп.диа је у ссгаои аоЈзепи. 
опз може лк рамоооокно сукоиопс цоооеупном змо- 
оаком оиг|нтн|нскои, нојт јој оиоашћоио дгје § 8. тач. 
а. п § 12. гап. ж. пезиЈIоа цреоепе шкод. јеисгјске оп- 
игисе кд З0. Децеибег -89З.

По прави.оимд т по § 68. Јужспк ог|ипкина состо- 
ољк 6у,,1ед приxодо н езсходз.

Осг| 6ичек јо суеосажгт ннм ор опцIЈеог езаггст 
и зз тгжносп 644^™ ни-њ ПОЈееСо-IО опобетит мити- 
етарЈтоа проситге п црнведп:; делг, ^3^^ мт ко^г др- 
^3^^ вопети. Премг аоло тужепг општинз I!екЈранн- 
иене је у еоом делгиу и опа мижњ пиг:1уио ^3^1003- 
октп еа оиштшеркои зиооттј■и 6ез иеијдт опоОреиа. 
па је вокепг и аапужгиг ч|шнтз, О33о апежазпиа. 
кзо и зг пкпн|згње и орсзс 1Њ'е тооих ургаооо2, кко 
што је случај ез едорним зедужеиеи. дд Оз со могла 
пкдићи иоип СПНКГОГГ.

Једнно ограничење, ж^>јр пое•-ојп зо гджесу оп- 
штииу, јесое у ^4. 9. § -2. општ оо33. пк аоиг зк 
опоОреит егекорк пееао одееђенг1а руот 6у етг т ј. 
за прекорачење дуџстских позиција аотредно је одо- 
брење министра иросвете. Но, рпкрпк имкие тпјт 
6уџетсдк позицпјк. дг је потрњОпо опобеенњ .ииеиегре 
псоеветт. оећ је епорпо сумк згдджгне ради подизања 
нове установе, нове синагоге, за које није потребно 
одобрење, јер је то еЈК<вз1Њг одш-гграол аиосааои, 
еа нојом опгнтинп можс езмо егепо.нагкге! и руаоакт^I 
6еа одобеењп § 12. Јон. ж. домрг. општпн. пеквигк.

Прсмк оооме и 6ез огжеиртс је п доееоиг мп- 
пиет, просорте п оцеивееик дела, од -'2. НоиеиОег 1910 
м 28З2. еоје јс тунјкен-а ртргиг 4оопглг, дз уторди, дд 
еиоепи ду1' МишIР’Ј'ара'-ио Пеорсњтњ ни|њ опоОРпао. по- 
што ее опобрене' за осгко 3ЈД^ужење по' Језжп.

Тучтепк еЈргпп Ој0ко<1О|МIк јо ак иијпп^чнг■ Јеошеоие 
§ 98. ^1). р. иоеп

1 1и ореооу дзлажтдог и § З1т 1^30 досг. п зјиј. 
6*
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о -з-рпиз Анрлацноин суд нтрсуду прааргрнриог суД3 
нрркиапу]■е н

пресуђује

Да -уиаеиа Црнтрнн ООкооска Јртаејрмн Оги-ннн. 
н3 Брогси:Д3 иднни -ужмоцу Хзамиу Азтмрпу гтг. оад- 
00.000 Ј^<рсрг отљад3 ^^^3^3 у 3о3ну саб% год. им-рт. 
од 30. ДБгустз 1908. до ириласр н д3 му оапоато 
388.40 Дкн. грнсгонннс н аотмдрсен н осам тпп. н 40 
^^3 дпп. гдзћсир нтнсе као н 33 му ндз-н нк ммт 
оснтдмх срн^амнБа 100 — сно тпч.

Овом је нррсуднм антаатзиз зтбазнт атвбориз 
ррњр5ем нрББСгснРИОг суд3 33 гр3т Беогр3д од 9. Јуо3 
1900. вр. 22680.

Тзнсз је од3ћсна.
Пресуђепко у 2. ндкљекБу згрлзцноиог суд3 06. 

Днгунт3 1911. вр. 4042. у БрБгозду.
Дсх-^а^вђн —■ ремтесао П^^^-рсртрр« суткат

Маларад К. Сарајевчаћ ' ’ ‘ Јјраг Н. Ашанасковић

И3ВРШН А ЈЕ
БР- 42631 м ДрП«ар

21. ОкБгомбра 1,11. (М. п.) ПоПОшК
Београд ___

IV.

Номисија за колаудовање.
45.

Нзбар камасаје

Птогокнл седннце црнарно-шмнлснр арвт. оншнкит 
држтмс 5. агркла 1909.

Прноутни: Х. Дттнрл■■зз, пБдпррдсед-
44к, С. Н^сч.м, чдтпна^н : Ј. ЧрдтбоиБВкћ, С. дзтнед, 
Исек Тзјгаццкоанћ, Јоскф Алкаоај, Ннснм Бриатаја, 
КТип Јјрвк н Солоион Деизав.

вр. 62. (188—189).

33 Г. Х. Дзтарл кнјс днрстаотна нри аР^иато1Ед о овнм ицзр5иит,
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Г1о РВРчинтњу оотд нведууииача н. Билное1 X. 
ооји нетки рБсто 3о рап инеоБ у рнкнјн у 

РПНпеоУи, кр и то. дд св одрепн јндноч то оолтуДи- 
аајуРо иемчни1а, рншнво јв :

До се 061 08^ о• упуте аочисији 31 .зида1•ие си- 
чанпнн нп дољо род.

Пјсгсгсл

ензиицв цро5ено-шлолсов јнБреј. Дрисаое
15. апевла 1909.

Пеорутни: првд. X. ^3^^^^. ил3нови : Ходи ЈЈв- 
чајп, еач. Мнлечнд, Оиним Бннаро1н, 0Исал Лнвн и 
Ролочои Дни1јо.

Бр. 63. Р. Оиним Веорројн рар илии иочичијн 3о 
зодпњн епигеоеБ рвферишБ, дд су ивниа рвшењу у 

редиицн| о у зоеоеоеу со н. 1аиееаиовоћеи. 
оденђнин 31 4лановн лолауддоејућн оомини-е: н. Ои- 
иола Онрторо8не. пео6нсое Уееенезивена, н, Милунии 
С^рнВ, Биши оокоинр 11. 01806 рур Миристар, тро- 
ђевннт, 31 тим ауxиирБР1 и 4л44об4 иоиорије 3о 30- 
зтњн Спетеоов, лоји ће пеируртвоезни 4^^ евдннцам0ј 
Прздлткн дп се рирр нзиин.

Пеема св предсое 4лооо иочосије Оинима Бннаеоја 
и одлнђују св 3о мјтоовл лолауддрн-уће иомосије н. н, 
1нсторреое и СаепН, о 4нму опеоионпч длнои ^38^ 
с^ирр очвио8ИИ8 р1р и н. 11петаноБиВа и невдууичачПј

46.

Као што св 03 еорњик протоиоло о еБДницдч^о 
УпроБЛ јеврнј. опшвинв ^4^4, 4л4нови Учдаен. мвђу 
иојоид су 6или и 4лдиобо родашњн учдаен ппшниирле 
н. н. Јакш ОелБбснсечћ и Рслсмси дв мцјо, ииоу счIатради зд 
рочислју 3о колаудовањв ненбо зд ОДрндн Минисгар 
Герђеви^^а, о<то што Данашњд УпрдБп тарши већ су 
били мишљвњп, зо ову оомнснју 4^^ зд одрБзн спмд 
рпообо рпштинсод п уато су п иБлаотилд оочнрију 36 
3^^ еинеаоне, да опо у риоеазуиу со дрхотвотом, 



86

г. Капетановићем одредп уланове комисије, што је она 
и учннила.

Опеејена томисијп аа колауповање свршилп је свој 
пвсав 1-1 еаетавила слепећи „окоичаии" рлчун са ирора- 
чуном вншкова њ мпњкова.

Веоград 11 маја 1909 г.

47.

Окончани рапуп

О новс^(^о^1^г^г^^ђеној синнгоап у Беооеаду о срошпу 
Ц^паеио-Јеаееј. Оишине. Понуштнни ироценат.

Теи. . . вишпк или мањак Свега
број С з д Р ж з ј динарк парк динара, пара

1) Решењем г. Мччњ
стра Грађевина оп 15
Оаебруарч 1907 г к . вр.
1242 устуиљсаа јс ова
грађеаниа Аа-
риелу ирепуа. на Бев- 
грапа аа суму од ■ ■ 102000

2) По ирилож. иоа 1 •
рачуну вишс марађених 
ивслваа наноси сума • 56429 06

3) По о^илож. иоа 2
рачуну мањс иарађених
пволоаа нанлои сума • 17031 48

4) 0330003 мањка оп ачт
1003 ‘ЧЗЧОСИ....................

Р0шао • • 39397 58
Цела аарапа п1САузиманода нанлои ; 141.397 58

н сллвима.■ сто јсаид Јхиљада три сиоиино дс-
веАесет сепам Аинара н 58 иара.

0.13нсеи иола\дпчеЈЧ'1ое комичојс.•
арх. Нин. Б. НесЊороеић, 0^^^. Учча- и. инж. Мчн . Гра1ј. 

Миуупђиоо Сарић, Н. Јј. Тајигацаковић, Нахмаи С Амар,
Самуило Меламед. Нисим Беноројо

Пеепуанмач : Надзоргг I архт^текак к •
Впћшор Азриел М. Кааеишновић
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48.

Сиисак вишкова.
Као прилнг окончаноме рачуну комисија за кола- 

удовање саставплк јн к списак вишковк.
Овај списак ке докоскмо у цслккк, пошго га не- 

мамо, а пканв јн сувпшв нншнрск, к нн 6к га докслк 
к кад би га к^м^алк.

Сумарно иаводимо, да овај списак вишковк обу- 
хвата сбн онн додатке к измепн, којб су накнадно учн- 
њнов, а којв сн пдмнђу нсналога састојн у слнднРнм: 
Талнројн, којв су бнлн нд дасака, зпдапв
су од'нрмиранога бнтооа. Сазидато јн цнло јвдтн ково 
кркоо, у комн јн смештенн јвдпн ково степекишнн са 
шпроарм к сдострнIИм Ово аркло нма
к сноју украшену фасаду к то са закнља снпагоге. 
По лрноДктном ууаоу фасада ркчнљк омалн јн сдмо 
трк крнрора, сад пак омд шнст кророра са рарпкм 
укнасима од Дндндага јв кндадк с^к^г^^^гогн
јннна јоба за сгзингс јн пндкјук
прнд дверпка. мнсто оДкчгогг стаклд су
па скунљг шарнка стаала. Додати су радкк
украси од твналогв пн фасадо. Оапр^а^твљнна су јнопг 
рештгчка гвозднта врата при улазу к н сама главпа 
врата су оапнављвна ^^^^4^ к мкото фиИијн, ко што 
јн крвсДитко бкло

св.к овк вншксвн арндстављвју рредннсг од 
Дипара 5б.429.0б

уау што сн вкдк оз окончеаогг ракуоа, уоју суму тр—фа 
додати нрнсДкгнс аагоСерај сумп но одОитку мањлова 
у 37.033.48

49.
ПРОРДЧУИ.

мДње озрдђЕОИХ рдд<^1ва од иовој синзгозо у Веотрдду.
1 По так. 378 аргссксла Инлку- 

д01квњг ндј— ирвршнно "‘1. Д) .о9 48
сањн сугееенк ..................... 2^_— —'

ра нрнкл..' Дпн. 339.48
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Пееиено Дин. 339.48

2 По ^4. 179 пеотоаола Колау- 
доБгња није изБешнио чалтвеи- нпЈ
сање сБодоБа у сутнеену ■ • • 86.95 1 50 130 43

3 По ^4. 180пеоноаолт Колау- 
добтњт чање изеађнно бннои-
соое пода у дБоришту ■ • . ■ 1.21 30 36 30

4 По ^4. 181 протооолт Келаут 
добтњт подерти ^4^^ изртђнни 
од оачеиа Бећ од течиеаиое бе-
тонн..................................................... 200

5 По тт4. 182 пеотоаолт Колаут
доБањт прозори нт орову по 
^4. 56 пое. прндеачуна нису 
изеађеии у пендБиђвиич димент 
зијтча Бнћ ма^и........................ 200

6 По ^4. 183 протооолт Колау- 
довтња пеозоеи по ^4. 57 по-
еодб. пендеа4уит ^4^^ изетђнии 400

7 Пот’т4. 184 пеотооола Колгу- 
довтња нијв извешнит ^4. 91 т
поеодб. пендетчуна ................... 13 50

8 По тт4. 185 протооолт Колаут
ДОБТЊа нијв И38ешниг тт4. 92 
поеодб. пендетчуит ................... 16 90

9 По тт4 186 пеотоаолт Колтут
довгњт није извршена тт4. 93 
понодб. пеедеачуит ................... 18 45

10 По ^4. 187 пеонооола Колтут
довгња нијв изБешнит ^4. 98 
поеодб. пендет4унт ................... 240

11 По «4. 188 протоо. Клтудо-
није изБешнио облангњн 

зидова порнд паноса, отоо је 
прндБиђнно ^4. 117 пое, пред- 
еачуна внћ профили лвн8тчт • 80

12 По ^4. 189 пеотоаола Колту-
довгњт прнд8иђнии ^4. 123—

Зт прннос Дин. 1675.06
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Пргнсдо Дин. 1575.06
129 агрљннгл и I исе^Ј^]^.
аач. 41 и 42 ллјг гавешио свегг 3125

13 По аач. 19Лпрла. Колауп. бо-
Јењг поспо^Iјсро тач. 1З8
погоп6. погпо• и I попатну посро■
аач. 4З I I , |, гаЕ)ршроо ■ • • 950 24

14 По ааи. 191 поотод. аолач-
0^313 у длвлм ттеиенг- 

шау нису г.аргт!^ешз................... 110
15 По аач. 192 исод. Долгчп. врд-

та пееевгуега аач. 104 пгггпб. 
ирсподннгд насУ њеађена ■ ■ 75

16 По аач. 19З иолтлрллг Колауд. 
подрумсдн пелалрр ннсу ндсд- 
ђсии у пос.погђгрој дспичинн ио
аач. 114 погоп. ^^^3^. ■ • ■ -65

-7 По аач. 194 пооалр. 
вспдг ио аач, 101 погопб. иргп- 
Иачуна наеађега су 6еа ^^3^^- 
асса Ком. ................................. 1 75

18 По аач. 195 3^^^. Дллану. ио-
на со аач.

27 иого36. иосзедну||г ннсу из-
ИаСенн о3 камена већ оаа3ааа 2(03

19 По тач. 196 полтлролп Колау3. 
нису гаоајсрг тлсллвн теспвг- 
ђеннтгч. 118—122 агрљнчро ио-
оорб. теезоаннга .... 278 50

20 ио итч. 197 иротснолт Колтур.
рутомртсти аатваргч ирепоиђгт 
ттч. 99 ^0^. тоспо. гијг нз- 
оошсн.............................................

21 По аач. 198 исот. Колтур. иро-
агс ^^^36^. дгч. 115 злглтб. 
иеспетннга ги-е шас3Сег Ком. ■ 1

22 По -гач. 199 ирлторлле Колту3. _____________
За 0^0^^^ Дии. 6.718.80
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2 18

80

0.90 21 18

1914

1867

620

Пението Дин. 6.718.80 
дбт бинд пеодора нт навтну пред- 
Биђ. ^4. 116 нпсу израђена Ком.

23 По ^4. 200 прот. Колауд. мер-
меена пло4т пеедБиђниа тт4. 36 
понодб. пендеачуит нијв изеађе- 
нт у одитчниој димеидији већ 
мтњт ...............................................

24 По ■«4. 201 пеон. Колауд. нтд
рнаоленим Брттимт (^4. 105 по- 
нодб. прндр.) мтње је израђено 
дидањт 3.00 х0.60х0.50 ■ •

25 По ^4. 202 проТј Колтуд. није 
идБешен нрндичии ■ег8ан прнд- 
виђнн ^4. 23 и ^4. 17 доданаа 
1 понодб. прндеач. с8еет ■

26 Понач. 203 пеонооола Колауд.
зт цаеину .................................

27 По '^4 204 прот. Колтуд. зт
цаеину нт еипр ............................

28 По тт4. 205 прот. Колтуд. зт
царииу ...............................................

29 По ^4. 206 прот. Колауд. пло- 
41^ прндв. тт4. 17 поеодб. прндт 
еачуиа и ^4. 1-4,1 пеедетчуна 365.9’8

т изБршио ј............................ 196.63
т 

Мање................... 169.35 24
30 По тач . 207 прот. Колтуд.. др- 

внное патора прнд8иђеио јв тт.4.
117 пон. лрнд. и ^4. 40 додан- т2 
от 1 предеачуна • • 247.50

т извршио јј............................ 111.99
Мање• ■ • •

31 По ^4 208 прот. Колауд. ар- 
фалнираних подова пеедвиђнио 
јв ^4. 20 пододб. пендегчуиг •

т изБршио је............................
Мање...................

90

57

36

43

250

т5|

4064

Зт пренор Дин

35.71 6.50 №

Ј т-
191.84
179.68
12.16 7 85 12
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Орннего Окк. 35.860.30
33 Оо тач. 209 крнг. Иокауд- тао-

укдгснг нргтг нрелннђ. так.
Д! 11огодД. ареар. косу 273 б0

34 1 I о-тач. 210 трог. Ко/шуд. бн-
тотстт асасвк у сутнрнну нрнд- 
внђ. так. 18 погч^д. нредј^ачу-

0^^^^^^ Инлаудирассћн Иомкснјн:
Аракгекн Ник. Б. Несторовић, нраф. уккв о. р. Вкшк ккккњ. 

мкка Грвђнвнне Милутин Сарић с. р Н. Д. ТаБ 
Љацаковић с. р. Нахман Амар с. р.

С- Меламед с. р.

мом кксу нрзгђени • •• 523 7б
34 По тат. 23 3 нрот. Ипааудова-

њв 3а алоноцн. што кн одгонг-
ркју асгодДк одбпјд сн • - - - 300

35 Оо ^3^ 232 арогокола Инлау-.
аовања ка мнсту гкн јн бко бу- н'
ккр ппјн иаиршеИт змдан.е 3.48 39.20 бб 82

Свега манма ■ ■ 370.31 48

аа. мда 3909 гоц.
ћногркк

ОддЈ^с^јрнк Дрдитвкт1:
Милан Каиетановић с. р.

Цркввкс-Школска О^1гнсјскз< Општино 
19. маја 1909. год.

Вр. 294.
Е н о г р к д

50.

Комисији

Иа н^нону 
мтст1тц(в к окончцифг ^^4^^^ ково

за зидаае Синагоее

колпудпрајуће к0-
........    г.саграУјенр апнагогн 
цраа ватваг нреаунч1внвна 113^001 дкпарв ј41.397■58.

Прнмк овом окоочвссч оДрвкунг к на основу 
тражсња предузимачл г В. Д3рквлк 5 нрзва ■ ов0 тт- 
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штиие у еедиицн стлјлј о3 17. оа. мте. рсшилт је, аа 
се ирепуаимтну рстлатр рсст њтгоеог тррмања аа лоаЈ 
полао ио лд6ттоу, ио њрговом иеистаиоу:

1) . Дттаеа 345. аа деи 30611103 о3 свенднлотр.
2) к , 75, аа узете расоо аа тооао у рсжији.
3) . За струју елеоттичоу онллнко, оолноо је утро- 

шно; д ио еешењу уи-зг^с^.
4) к За лнллиол, оолноо је 3^-0^^.
Плорсбан повац аа рсилату овог оалта клмилија 

ће иауастн на Бсогеапстс Т1глтанпс ПIтсд1-ор-цо н3 
тсрст ове уи1ато.

Утеаоа је овластнла тоттрестпнипа ове уп1ате, уа 
члапове иолауп-ирјућс клмисије намррн у Шснходим 
илтрпжиоањлма.

у ротл врсмс уп1ата ввм у 3^0001'^ шаљс списак 
оччх радс|ва, тоје ирспуаимтн нмн 33 тлвршт д н3 
0спову еешења оолта'ДИЛРјућо клмнсије.

Г1о оврњерим радоорма н цтлој рсилатр тодрсћстс 
равсштај Управи.

3а трспоедннпа 00-1300
(м. 0.) * Црко Шолл, сеер . Општине

тлттреполпри о 
С. Ј. Азриел 

51.

Пеема томе иеиласа Синагогт волнчарп је иа -3^^- 
хао што је горс иреотттље-л, иеема оцепи тлмнси]е 
аа кллаудовање. 030 што је горс паапатепв, 00да је 
-отос-јп аа аидпње Сннагогт на о3 5. атрита
1909, го3. бнла лтлгњћспа д3 нзбере рланово толтудр- 
еајућт оом—!С^—1Ј€^, теисустотали су на тој еед0ици г. г. 
Јаков Чслоблнооић н Сол- 3с мајо, н очч п-су ири- 
глдорилр, да ову тоаисиЈу ио ааоопу тееба да лпрспи 
Милнстар Грађсд—шр, д ие сама Упраеа.

таоо рстл -3 оспннцн 24. маја 1909. ^3., 
0303 'сс псбаовталл о тагеапи члатлта ове «0033000-3- 
јуће том—о—-с, бно је трисутан н г. Дврдм С. Левић 
ч оч рије оолт ир-л-том, д нч риаче, ирчII'Л^Е^с^|^сIО. д3 
је то осат-ооотп иллгупиеајућа -лмисија, н 33 ову оо- 
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мисију аее6з по дпиоиу уз одредн Миеиснтр Гетђавиез 
т тс Упрнв3. ово се 81^^ најбоље нз њеновое одво- 
^03 мишљнњт нитампаног нр снр. 142. из8ешааја 
Удртве о њеиоме стду.

Тнк у 1910. нод. 4^^^ после еодеиу дннн,
рупнркомерија, оренђеез оп снепее стдашин Упетав, у 
којкј је учнсаБОвто н, Јовзи Илкзћ трxиаека, учинилз је 
приневке о томн, пз је Иинисаге ГетђБвнез етплежге 
зт кденДе83њн нблардинајућн коиииије т нн УпеаБа. 
ово св нз И38ншатја 0вн ^4^^^ коиисије од 21.
апрнла 1910. тод , ^4 јн шатмиае ид стр. 146, Нз- 
8ншанја Удрзвн к њеном ртпу,

Енз кбзнст ид то, дт св опшнина ртверно већ 
пепелз служити Сиезеоеом од 7. сепанмера 1908. ноп. 
и да јн иеедузеутчу иоапуно ирплаћнет аарндн зт зн- 
дањн Сииагоев иајп 1909. тод и 6нз оБзнен нд то, 
дд су п од прнднндиик рздтшие ^^^^8^ и јндан ивн 
илаи ччнат8О8јIли у бпрању колардинсјуће комз-
спје, т прећи одобрик обтј езбке, ипен је сарзшиз
Упрт8з прншле прено сБнна аоне, нр Бодећп езччез пн лт 
ће инно дкраојанстБО иод тим ^^06™. и нд 
РБојој од 24. тдрилз 1910. * тод. 4сбојилд је предлое 
ове коииеијв и одлумиоа, пз сн нкрпод. Миеиснар Трт- 

4иоли1 дт нр орно8у здконр о ј*рним еређе- 
виндир одррдн комисију зт пеенлед еачуен динаие 
нбБн синазоен Бнт Јпррзнл и аријем исте од ^^^47- 
дима4а н, Викаоре Азепел31 То сн 81^^ нз белншке нр 
стр 148 пЈтгмпаное нзвешааја Упртан цркв, шкоо. 
кпшаиен о инеоин ^^4.

Кико св рн8тр даље ензБила1 ^^^1 св мз слнднћнее1

Цек8сео-Шиолгка јепсејркн Опшаиип
19. еприле 1910. нод. Беоергн

Бр. З48.

52.

Госеодиеч

Министру Грађееина
баеија Упрздз ЦркБНио-Шиолрке јнвеејрке оп-

npen.ee
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Штппе јв. но озлопу о јнпи-тм трађеиникмаЛ на
ПрвглнД к сдсДрнњв нлвновн к нрвдракуа ва граЈењв 
Оово С1тнаасгр чаннсгврству Граћеанна. 130 којкма јн 
II лпцнтаIНI1ју одобоила. Исту јн г. Мппксттар гнаКнвннк 
рвшкњнм свнјнм од 32—11—3307. Вр. 32д2 у
су^ан ок 302.000, дин. јвр јн призаукIген ариовог бко 
33*50...

Оу. Т3т даљнм раду. раннјк сн Фп33Т3 ккјв нрп- 
дркавалд р<а1гонског нраснса што долг3Ујн:

3) . Ипјв гргкила клаанвв 3к коааудоввње 03 мк- 
0000^30?™ ^^^0^.' као што 3^^^^ о јсвним грађв 
еснкна нроннсујр;■б

2) . ОцоДркла јн кн свооу руку. да сн нде1узнчану
нн ндДнја аннуштнн ^3^1 колаууовкњу оо
ракуннIМг вкшкд к мањкв, што пгјмвњн нркосн 2—3000 
дпкв рк.

3) . Што кнјв у3нна у аасгуаак навајено чкшљењв 
КдДорникв ооштикн г. Д. О^е^Јнкћа. којк сн прилаакв код 
• . у3 ову молДу;

Д) . Што сн 03 3^1^ анрвконптв лолвуднн^е^јуј^е 
комнскјн он водо ^^^^0. шта јн к у којој колсоеши 
двдовв ^^3^^^ нррађенл, него онако сумарно оцењи- 
вано.'м као што сн нв вкан, пн кијем јв мкиги
што-штд кнјввнн у нрргаи,' нврнннвн у сголврсксн нослу.

5) ..3к рушвњв коккх 3^^^^ гнв нијн орпгнепв 
колонсов а плкна сн 3а то 2200 дкк.

6) . Што пкјв ргђено суДогоч к арвзннцоча јв- 
врнјском трнбк на сн ^^0™ 7000 ккк. а нсјр нврпвкннс 
колоко днкн то ирсссс 0 33 кококо шдница им3 дк 
се н1лдти.:Д

7) . Пон бр. 203. алвћенс јн 33 вксш^,^1^1^1нју 500
дкк. нннрввплно. .

Пннвд овкх ОВарВ.ВИЛНОСТ^I у рдду 113Вђ3ШЊВ У- 
нргве к лиовуддрајујен оочнскје. нчво јн анедуекчан 
на довндв V рнн нндостагов од г3ађнвккк. којв јн ко- 
лаудирајунк осчсснј■а ттоа кашла.

к то ппјв ^4^0. Плдк јв прссат но пнвтлнс ск ксасгруагивнн с.грв11н. 
~ Он то анјн ^^^^0 Оолснико јв У^1роно 033. Весгркдк
* Он то 11^ г^нкнп. свн јв анваљио аонанвнр н нрзанунвнн.
*• ПннаСвоа јв ђутурв 33 ову суму.

ilper.ie.il
Oao6pH.ua
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Да 6н се могло ирргтепатт 43 ли су ове лираоие мзвр- 

шегие 3о6ро н 4а се ^-3- аашто су се иоопагтр п—котиит 
у ирајевита Сииагогт н 43 лн оит 4олаае уелтл олегања 
илн рђаво иарађсилг тсмеља, аапле, 3а 6н се -авеи-л 
1фегле3, целе агеаде, свију еа3ова н тлпгт1о ^^-^^^3 
Стпггога, Уирава ^^3 рт-гасћт, 43 цсо рз3 оолгу3и- 
рајућр комисије, ооја је Стрсалгу ^^-^^43 н -аориила 
оолтупац-ју, -ем3 ртоаоое врепнлотр, јер чије озређела 
ио ирлтис-ма § 50 330043 0 јавним гртђео-рата/о у 

ооојој 04 14 от. 00с. ррштла је, 43 сс о6ртти 
глст. Мипнстру гртђсо--а с млл6от, 43 ио зао0ру о 
јавннм грађав--ата опропи тлт1исију, 43 наорњн и - 
-однн иртглтд н оллтудлотњо. 43 састави тачап л6ра- 
иуи, тато 6н оиитр-т могла тррмртн с-рнгогу, јср 
иеопуз-мтр 01аж1 подраћај оауц-јс срестолм апвооата 

лооову уготоеа 11 мгјг 0. г.
Сем лопо оллтуповаииx -340003 4331^^0 је 3^^^^- 

аиман у режијн н 4ругт ртпоое, оао латисртјо сто- 
лове н 4-. таоо 43 цсл3 еума оиитаого наилср ооо 
180.000 днн.

У илмнонјо лол3 00-303 ће ова опрспито са оолјо 
•■странт 2 онжињсрт3'-’ оао н тлоребал 6рој о36орниоа.

у иррллартп шаљс се ^^3. тнниоору грађсвниа: 
илглпбени 1^^^-, уеотлр, Ртчу-и иллаупиртјућс 
тлмиоије, 2 лптска о исплотпцимп хго н лдоојеил мн- 
шљење опборноиа г. Д. асвићг.

у 4344 43 ће г. минрсттр узрти ову моибу 0дмац 
у плсрупаи н 04-600™ иотре6ту илмиоију.

^313^3 030 утерава 0 оолм тошеотањV.
0рспо-зар- Управе 

0—0. Шоол. Јетр.
Д /V. Озеровић

.ж Иитересинтил јс, та овач § зрлттсЈрт 33 аа зграле ио.штичких 
лтшоттз, ииа ^3 лпреди ил^гтотју окрVЖНР ^^1не.1рпо ^311 Упрооиит втр. 
Д^лгрзт, 3лн нр Министар ерзђевинт.

•ж 0333 се већ трижн ио зпто-у 33 ^-^^^^3^ одртдн томпспју, 
хоће и Упрзпз 33 одре3,и 2 ^^»^1^13^931? ^^113- 11 то у 3300^1^;)?

iwor.no
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Министарство ГрађевинеВр. 3376. 28. Априла 1910. године.
5З.

Црквено-Школској Јее. Оаштини.

По здкоиу о јрвнии ерађевинпма ерађеБннв су: 
држпвее, окружне. ррерне и кпштпискв, и онн сн нз 
вршују п иремају по иропиреиа аоеа епкоее1

Кдно дертдз—Сннееоеа—цркБеик-школске јеБрејске 
општиен пн ^^3 аа у јерну од норе иомриутих кд- 
авнорија нрађевиеа, то ГрађББиеа 4^6 ти
иедлеиои дт по овом трежеиу оррнђује коииср^ју зд 
иријем Синагогеј

Мииистар Грађеввна
В. Н. Вуллвић

54.
мн рт је Упрн83 општиескп норниу вонои м!и- 

нинргIронБе ГраТјееБне кдеијееп од св0г тражеиа, и мр 
да је онт иоела нр тдј иа4ши сматрсти (033^ ктк 0- 
кончаиу, јнр је онр своју дужеост ириуиилДј ипак У- 
ира8а 4^6 осиала ирн томе. Њкј је 6ило стзло до 
тога, пз икшто по то очрндн дсуну нолаудррајућу 
ооиисију, у коју је онр иаумилд дт уБеде прxитеоие, 
којш су 4^^^^ иој иријатвљрки рпрположене1 јнр сн 
надала1 да ћв рнд. теоо нпстављеее комисијв дооазрги, 
др јн ^4^ шмалр ирпБО1 оад јв нврдчла, рн О^јПрвруае- 
мтчу ершIпћено 81^^. шл > што треб.

С тона сн УпраБе обратеча н. Миииесру Просвнае 
с молбом, пз от как еадзориа влаон нтд Бееоерио- 
Бениим кпштиеаип издвсстБујр од МвеистарртБп Трт- 
ђевиее, дт кдрвдн дсигИ кочтруирајућу комисију. У 
ноив екау Управз јн 4^^^^^ краачонз иаввлр и то, да 
јв сии 6ио ирндузечач т отац 4^^^ Упрз8еЛ" којд јн 
0^^830^ дидачП1

*" ово инНрј окенко дт се мбло руиие4е 4^^^ онрко, по едпееу1
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Г. Маиаогрр Прссансн ^^33^3^ сн чилДп иоштинкке 
Уаррвн, п услед тогг јр Минксгвр ГргКеассс рсшнњнч 
својпм 04 1б. јула 3930. гиа. Вр. 4255. — идрндло 
II оолауаиирју 3>у оочнснју. ккјк су кланивп Дилп г. г. 
ЈСад. ^опоакН. Јоскф Бук3ввц п С Пеј^^^ћ. Но 
^/^^3^3 оашткнсор ккјн сс 33доуољи33 с3мо наановкчр 
иаррђннпч он ^^3^^ Мкк1стрресвв Гррђнаскс, внћ јн 
п Т3У3 04^6^033 с3 својр игкзог 4У3 врцктрота с3 рн- 
шрврјућкч ^^3^^^ п то: г. г. ^^^3^3 №^3^3 п Свсто- 
3гр3 ИвачIговк]^р 03о п №1'3 4.33113 г. Д. С. 0^^!^^^^.

Штд јн п квко јс ^^^^33 тд оиччскјв саима јн. пд 
жвеост, 4с—ри аизкрти. ^3 јс киараз Сикагогу па кн- 
ооеноо мннта 40 тсмнљ3; бушнег јн 3^^^^^ пд нвоолкои 
мннт3; бушке3 ^30-^^]-. 4343^033 аргоснс аеивкцс п
т 4.. Т3У0 43 бп чинлн гс—сжс одрсдкгн такнн фомно- 
3кјс аојсакккх 3340^3 п нзррђеаогр носл3. Ок3 јн 
^3^^^^ ^^^3 483 чнснцз, 3^^ пп 1^/13^ нут кпјн асрвнзн 
некога коака р3ккјс Уарваг пек кнкина члаиа кичIззснрн 
3а 33фдњр Синагоге р3да ововсгз оДввсшгвњр.

Рсзуегзг р3д3 овр киччсијн јн бпо тај. 43 јн оан 
угвруила, 43 јн аредузкчаву 33 3^^^^^ трр-
^3^^ алатиги свтг3 4тт 99 8б3 44 а 33 снбр у кмн 
циоизаза тражпла јс 50 )0 дкодр341, што јн п аркмгнз.

Пошто јн —пло иниалрдни 43 овд оцнкг ккјн бке3 
нравклка, нлановн киммсијр 33 33433^ Сннвгогн уну- 
аклк су г. Миннсгру Гррђнвнсс чосДу, у зојој су 
арнастввкли, 43 јн њпм3 асзквт цнеиоуаак 334 ико 3Н- 
Д3Њ3 Скаа1'огн ово п цнеикунак р34 ^^0^ голаудирв- 
јућр гочиснјр. п 43 јн ^^^^3 нннијмљпви. квос сн ^^^3 
ове 4руге кимоскјн чожн 33 тодпоо раслнкиватн 04 
оцнпн ^^0^ ночкснјн п чиенен ну госаидкнр Министра, 
43 р34 овн 4руге зоисудирајуђ.с комкскјн иреда па 
арнчндДс п п3јвшњрњр квоо кеаповича нрвс коламд31- 

. ргјућр гиччскјр. твко п свчич нрндузкчвну н зрхнтскгу.
Госасднн Минксгвр одррврс сн чоеба кланиоа ко- 

мкскјс 33 3^4,^^^ ^31^^^^ нами у аолз1ои, што јн 
рншко. 43 сн овај 334 иредг пд аркчна—н н з13Јашњнњн

и гјј13јнковн арен Иомпсссје траик.ли су у ичн хонорврз но 280 анН1 
сввгд 5б0 7
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чрвдVзимачу и иросIтекту д пв п ччанкБИИп ^3™^ ко- 
мИСИЈВ.

Да 6п св иашн митаоци у8ериит, квко је рнп опн 
деуне 1<олаудиеајрће коминијв 6^^ стниим понрннте1 
јнр сн отт нијн дрп<аЈ1е ^4^ ИОТО^НИШ сн иеедудиипчеи, 
већ јв кбн цеин раие прситтаљзс по сбојој ооннт уаврдила1 
нзнорнмо обдл пртиндбе уииисвив од стрзде н, 1^^- 
тттоБићт нд рзр овв деуне ооиинијв, ооје обрко ечасе:

55.

Додатак ирошоколу колаудирајуће комисије за 
колаудовање Сипагоге ,,Бет Исраел".

Дрен1ое,пае раи протооол колаудо8еип ктк и рз- 
мун Бишкр ч мгиое п окониуи рапуН1 аојије идрздичп 
II оочардигрјјчсћп оомврија, ч имдм др обратии птжир 
ир иепд иринципчечте питтиа, иеја јн нрн6гло рншити 
пре1 то што се јн отпкиечо кочаудО8тив, зпо 6ч сео 
^1^^ шмало ште ч рншаБаак, т и нр вспн нетачтоспи 
у сзмнм докумеигииа1

6ио ириликои свију ирнмвраваип овв ко- 
леуИ1 ооииеије зи прилиоои одређиваиа зд по-
једине садоБе нр рпсааициие осиIејссIјв, иа је зато оеа 
комисија ш могла иасиш у иогрешку, ше да одре- 
ђује ноее цене, а које су већ раније између оишдиине 
и иредузимача утерђене биле.

Пенма урло8ииа (в0јв гисс међу дооуиеинима, пн 
затк и пн мону рз ззиондм пвкеп нз изх) шод ккјтмд 
је В13 у ^3^3^^ Спнсгоее н, Б. Атриечу инжиинру, 
орреуеиа'јв надзорна комисија, ооји ће аодини бсдну 
0 подтзаиу СпеанонН1 Нт ову оомииију ирниешнео је 
ираБО од сираие цровнно шоолскр је8енјспн кнштиие: 
43 св онр ст иеодуеимаиеи рпор)зумеБа зт сБн лблт- 
аутчие нзиене у иројнкау и др с иимн утврђује цене 
зт поједине тове илт тзиеинте радо8е1 т ^1^ ће 61™ 
обавезтн озоо зт иредузииача нтоо и зт кпшаииу1 

упснвн нБреј. кпшанне, којд нр стојн у 
осо6итом иритатељстБу сн сааром унеа8ои, ној'рвшила 
је што у рартпБ ове II кооауД1 оомиријв пчје у8ела и 
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нлатлов рддзор^1в олм-р-је, олјтма су оов иоглпбе. со 
тредуаоIмачом нтзнато и тимо је циве—а лоу- 11 оо.0ауд. 
олмисиау у нрргодаи ноложај, тв се је ова упуштало 
у лпређ-вгњо цечо и оиих еапова] ооји су са. ирелу- 
3^^^^^^ рантје птгођени.

Мтеги ндилмонути, да је и сттро унраоа јевзеј. 
ттшеннс ио свршотау 3ндањ3 Онргглгс тпсспнл1 једну 
аооауд. олтис-ју и ирад њомв су понлоа ратистс-л 
отдвљеио све ттједннс нлгтрбо јевреј. тнштинс и ире- 

Овв су нлгтдбе ттгнноазн и рредуанмзн и 
ттуноиоћени рла-лол наззтрнс олмин-јо, иг нремо томв 
о овим ногопбаид ^^3 и 0006 и'Слепих злагат о нт- 
гођеннм ценоиа 31 нтјединр згтлвс и од и,их се оо- 
лгу3- алмлIСРјп иојв смела удТјЂав1ти, оао што -и-и у 
нтз. -69 трлтлоола оооаупоетња.

4ли о3оо јг омао ии овај допумрппт трр
руци ^333-^0^ нроглепа ррото^алла колдупацијо 11 лол. 
олмно-јс, то ћу јо знииири ннпоменв отмл тг.мл где се 
6удем сотлл.

т3оо у протоаооу 11 аллтуп. аомло-јр ^3 тоаућрм 
бројем:

5.)  уивто је у 0^01^20^ 68,08 3т вишв изргђрнл илсгл 
т тпбирон је нроцбраг 11.29“,,,) нтнусра т 0р610- 
зом3н је се иоеопио : цо му се лотј ароценат не од- 
бије иг свв нове и оишо нарааене нтолтое. Ото св 
итнарљи и лод ооију олталих торнција гхв ома оршоа, 
оао и у нла. 8.

9.) 0^3^ се томоње еишто, т здТлрављено је ри 
се уеесе у раиун еишка и 3ито је овај тлгзсиаг.

11), 12), 13), и 14.) 3г све лвв ттро!цијо омт тт- 
горбо со иредубомдиет.

.5). и 16.) 0^3^ се глелеи■л иградо галери- 
јомт и везл се: „ди је ^^3 од набијсног тстонт, т трвЛа 
да је од армнегног ботлра". Овој род, мтра рт ооми- 
счјо иијо 30630 нреолрд1ад, јер се је ир-лналм оу- 
иењо лвогт рабтјсног Остоеа, олрха.га 6ургг1ј‘1, лио- 
о-ппо о кдкав гво3дви ирсдмвг у овоив оетоиу, ду- 
оле о ариттуру.

17) и -8.) 0^3^ је орређена илвп церт 31 трми-
7*



Днгоо у ар0ву к гкн јв аредузнман овај носна 
ргннјв аогоддо н но ного,гУДIН гг Н3радин.

39.) 34 3г ова^ над оча нагнаДг, к коевуа. оочн- 
снјг дајв сачи 5 113. вкшв 3а к3рвду у гнасу.

20) Овдн сн пн дрима кзргда нееон одафона. 3^™ 
што јн № јсддомо крају нквн т—т ск аеафанг, скгурно 
усеед јаеиx пинрнсз кд ^^347 орнлгзгич ннсталирањг 
олектриннсг нсоволнњ3.

23) Песннцв су нзрвђвнв аи чустрк, коЈу јн оо- 
мисијд нзвДрвев, нр—ка томн пв сгојд гврђвњв 33 кол. 
оочкнкје. Приликом бушвњг Детснг иснид олинпцг, 
кимнснја јн нвшег, да јн соој кнсна иснид Днгсна 8 сч. 
а пн 30 см. како јн арндрачунон ннеаннђено. Оак 
дифкррнција од 2 ом. кн чсжн сн у3нтк орДнљни, када 
сн ооан рануна к о оосервнцнјп, к пвјчвњо сн 3—ог 
сосгк смн онДнрн б дпнврд од 3. кв. чст., када орн- 
дкисг ннсег, осенас га јн мвњв пн крнисн опшн од 
3 2 нр. Н морвм нвасмннугн дг јн уау0ттт кмао досга 
чуон, док јн ^^30^^^^ уедну алоннцу к Днток исиод 
ње. то дд сн чнрнњоч утордк: да кмв 2. ом. мањн 
ннсеа. том јо арннсосч нннсенани асоррзни су
несаито к —нтоп нснид њкх идличкр квлоо^Ро, к 33то 
јо кеннрведЈН0 одДкјатн б дињ Н аи 3. кв. мнт. 33 2 ом. 
чрњоа у ннсеу.ДУ

УјемннннрЈ|ни грогсвр у 38.95. км. кољ нонинкјв 
кн нрннг, јнр ппјн нрндвиђен арерргнунсм. Меаугкч 
тај јо ннски нзоршен оа 3^00 ааштине к 0 томо ома 
ионодДо.

30) 33) 32) 33) 35) к 3—У 33 сон ноо нарнннје 
сча 3330440 ангодДз.

39) 33 оснесгуоцкју сн идбIаја 2 рннгрг аи мнтру, 
к то јн чноно к сувишн-

• 43) мосто рвгвстонг нрндурпмвн јо нзрадко арн- 
Филисвпд нернгре сос орага но дсгсонру сг оонисијоч.

47) 8.б3. аа. чог. јн окшо друкТ—до (грсугесоп у 
ерару1 а 000^63^ јо аи 3.50 дипнрв. Ово јн ноао 3а 
333 ка лрнву.

Дб) Прндонђонс јо 23.05 кв. мнт. оачнног соклв 
од 30. саниумттара дсДљснн, к кн „ргнуну нроршења“

Д2 Кдла сн 3а ородннсо од 32 андо сдДнја ои б ^^3 иадо ннјо то- 
шко гв 340.000 двн. сдДигн 40.000 дкк.
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нмд 1З.94. ки. мршјрД1 : 1 - I. ' рачунаине није оправдаоо, 
јрр ст из „езчуан извенниз" ^^^4 под 26, з) н т н. тд 
јр во^к^.^и у улнци Цтрз Урошз изезуни по поеодби, д 
осналн дно роила нз ИБлајјв јв од пло4з. Ово јв у4п- 
Ибно по договору сн инидое1 оома1ссИои, .чбое ноее 
што у то 8^^^ пегдгиђеио сокл иијр се иоеао 6рзо 
итбзвити, тр 6н изгдвто зздошиавтис у рзду. Узно јв 
нееиузииач уионенбио пло4В н онн му сс кто нзи8е 
иоетју н плдгити од ИБедрат1^оед ивнеа, з ив иоеу сс 
незчуоаатни ид оу6ии иннар, кто што јс оолт ооичсчјз 
раиилп.

47) Каменн порнтивинИ1 Овдт јс у »езчуау маитп« 
6^. 20. поневшиБ уегчунано н отивир пспод сттсбББз 
нз доузноз прБом путдуачуну кто »порнаинит«, з ово 
јв понрншнБ, јнр јв цннт постзиситз 500. 100313 т ое- 
мвњд чвиод стубове 60. иииаез.

50) Та6лицт су од инеивез мввто теехита 4 о 
^8^^^ нмд 1]ОООС1IбД.

56) Прегоио у напијниз су по поноибИ1
60) Камеин подернт су деисинии пчочпцтие по 

поеодбИ1
61) Снубоао од неаиите ззиеиули су срубоан од 

тсезноте.
62) 11 ооИт рнубова од мнеиееа цниеии су 150 

А44- од ооИ1, з н о4и су идвешеии по жељн свреј. 
оппјтинл н по поеоибО1

65) 20 оои- тоиролп извршнио јв по иоеонИИ1
66) ГБОДдниио несиб уотштпо јс у аинзи 1.842. 

кд- з оочиоо у снвтеч нмд вншс заБччежнио јс у рз- 
чуау прае кол. комчсигв, којп нвмаи прн руцп.

68) улззнз еБ83дсиз Беннз. 3т узиђзатин н ид- 
иншнаиз овнх иоинрија иијр плзтплз И4штз првдузп- 
иачу1 А озаешсоо јс по иарочитој погодби.

73) Тре^а дд ниа 80.90. м чнуећих олутз з
ооозуд■ тоинснјп езчуазчз јв 7).29 м з позпцп.у од 
23 25 изнуБилз јс из н ово нееоз исправиед

74) Увзле иоиуријп нијс уезчуазчз, з ово ннјв 
оеетадпао, јнр јс иендеас1иом прпдианд апеездз првт 
иузиит4у зз овдј рзп ид кенаијаиу ^4^^^

80) Иного јв одбчанчо по 0.50 ^44- од 1. твтд, 
ирТј што оуое иису поииилоБант.



82) Пларнегње араоп пгђерол јг 544.18. г оиа двд 
еелдгме аа3 олтгром у аелеу -мају 8,661 ов. мет. кпо 
^33. извршенж" 26г) и оаа нису урдчургдр у Г1оари- 
огње. ово трг6г -стеееити.

Нсотраопаро јг опбнјтње ио 0.85 3зг. ио ов. мст. 
што су ттблг толојосие ио пужпзп, г иг ио трсрни* 
јер ће се ио мишљењу алмаоајр иоао-вги аеаег иг 
овај нашш о3 еетоа латше оорxати! Алт, илштл сг ло 
3^3^ иорсеоан оровр иојг „ол еетег сархг(ли, то је 
пајбољн злаар 33 јг м-иљењг оол. комисије -слирав- 
запл. иа јг зат0 гслтргвпагл њ лзбијгњг 0.85 ае. 
мет. Предртнднлм ннјг тосзе-Лсел иа 3олгг!рњр тгбли 
6уре оаоо гкели о:0Ј01исијр згтрс.

85) Зг вентнлац, црвн нме тлглпба.
97) 126) -27) зг с0Р зма тлгозбг.
128) Улаагт ергта су уосасег ио погоЕооЈр^ и ио- 

ао3б- се -Т33. ‘ олтиоијлт. ,
136) Гаиетнг еегта су ио -лгопби.
142—158) Зг свг толаеос тлотлјт тлгопбг. У поои 

мго сг мпслило лг 6уду о3 татоо--е. јер су сиољг 
биле тесзвтђерс едмо. 4^3-—Јје о33 је о-шиинт трт- 
л<има 3а се одмлнт траес 3^^ 33 3^^^ 6утс сзлљд о3 
блолеррс њ 3а отаоло 6^3^ 6ојапрсдио ио даврђспој 
мдатои. он3а јг ст ноетуртмачет наершр-а илглпбг аа 
све лес ирмене.

165) 3а -3^-^ -3 пджп-цитг дмд тлгопбд.
16-9) Оедс сг нлмење 33 јг -атгпг „ио плглзбпи 

пгамс сг пртгтајг тлгозДр оао мсрлпгврг аг лзееђр- 
вањр -ена: гли сг длгг 3Ругг оол. к0миспјр д*цлмлмр 
лбогпдеу -е по-др>озоз.

171—-73) Зг зоесрп руло има плгел4а.
181) Олјсњг 3М3Р јг ио тлглпДн.
185) Бојено отгалл сг нртрнот у толглепта је ио 

и^<0^Ј^С^АГб^]Н.
197.6) №30303 „Иконам је гаосбге илоал, то му 

вгћ сгмо -ме рдзујр, иг се ааао њ -е можг урднднатр 
у „поаоеегњс арлеа“.

197-в) вгћ је пгегпспл. 33 су -3^-^ у
првгтд њ отголстд ио наолчтдлј тоглзР- ррееисре р 
аат0 јг осдлнлвгњр алм. олм-сијр неосновгго.

Mnc.iH.no


!03

г) Ргд кг ^93^1^. асјк јн ксг1оу нвоосв, оое. ао- 
мсснСо ииЈе моглк кк вид0ри. алн је ок 3агсо3 к И3- 
нншес, јнр гг јо иашг. наазсрнв оочиссја ноернеа.

ђ-н) 33 рушнњн крргђеног око асгкнг к ауж- 
нкка оредузимкч сн јо ј1заодко ск онштннсч ^ро ко 
што јн к арксгуаан ргоу, к о оооче омв асгодДг.

398) Кгд јн нрааункчач почно 33^™ сннггогу, 
сндв јн нрне су—сно 30^3^ г. РаДннез к зг—ранно с^^јко 
ргд кв Спнвгсга суД0Т0м. Услод тогг јн ка^-^Јјо сулнД 
кзмеђу адедузичача к ензејсее аашоино 3—ог нгонаар 
штнтн к гоч јн арнекеоч нрчеђу њмх орвршнсв но- 
год—к онзос оаоо јн у ансгоеоеу у3у— аол. оочоснго 
ознвнено.

^^^^3^ штото. овоо јн ^^0^^^ 3ругг кок. оочн- 
сајг кд стр. 75. рннунн кзуршења. 44ј— ааранагнв онћ 
к с нина. што опа кпјо ггннв. јнр уу0гу надовн пксу 
оодо ок унеIIIКнн,. ^3^ суаклеррки, столарсас. гоожђан- 
скн нга. крд. Оовоо кн нсннунв оокх нгдоог
бн3 уношћк нрндузиквнк неанранркна јн. јор јн јндна- 
сграпг.

Окк ^^^0 3а служо ^4^ ннгенцијвн1а саазшБе 
он|нн. унзкво. оојв ннјн асзнзнз сг рвдом ствро уазаое. 
а ск њомо ппјо у сиоДкром арнјатсљсору.

Понвољач хг јн скдања нншт. уарквн аснрсаоЈла 
што у ову 3ругу кол. кОмисиуу ниЈв оррориеа к коко- 
есоо неаксва ^^33^^. оншт. осмоскје 03д зкрањтч1 Си- 
нвгогн, асјк су —нен ооеашеодд &д сн 3а ^^^^0 31133^9 
3а сон неиредвиђене к ^0^ радове к измене са азе- 
'дузинвнон ооггјј3 к ^^3^ ценн.

Зато је цео оеај иосао друге кол. комисије Оез 
учееића иредузимапа и нланова - надзорне комисије, 

* који су вршили иогодбе нетанан.
то јн сов. што сдм аи снћвњу мугао да рекнем! о 

овсчо нзеакеоу.

23. Дарнеа 3933. нид. 
у Бнанраку. . Д3^г.11тнло

Мкиан КаПетановић.
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56.
у том међу8рвмеау Гпдбчд Контролд прречв.азлз 

јс рзчуне зз зизтис Спнагогт н унведиотк ди јв зз 
зчдањс прнр котеошнио сбннз 0^110313 185.716.70., у 
оогу суму улззи н ззрндз исплаI^наз еендузоизиу пррт 
мд оцеаи 1^11 иолаз'дирајјУ.в томивнГе у Дитара 14011УУ 
Пз пошто јс. по итоо2сиу ТчзБир Коинро.ее, УпрзБз 
Бпшниисип имача одобениг од сгрант ИиаиснтеснБз 
Пеореннг сзмо зз нуму од Јинарз 180.000. то је оиз 
приивдбаид својии од 11. В11агIаа 1911. ноИ1 сна8илп 
рдчунв10.нггадиои■у дужност, дн од Миооснтерсвз Иро- 
сввте незжр итинтдоо оибееис зз суму од Диизрз 
51416.УИ.

бзиијз упрзБз оБезтипд св Мииосттернау Про- 
Р8вне. молвћи нз зз норир одобреИВ, злп пошто јс 
И1и^^ирнтеснБо порчзло ову молбу оададиој Упетва 
13 изјзшиние, овд јв одеоБОеилз, дт Мио4Стае Про- 
с8ете ив ненбз дз то одо6еа, јнр јс езпои друнн 
иоотудаиејућс ноииоијв ус8еђноо. дд јв пендузиибчу 
п.чзћрио вишн Ииизез 20.311.56.

Услно .ОБзове озјевс сздашин нониод. мн
нисттр Пуосветт обеатио сс чоеои од 27. Анеача191-. 
нод. ЦБр. 1073. Ми|јистар1рву Гегђеваон, незјВ1Г^н нз- 
ееп1сзј о 10^^^ пз лн јв Мнниргарство Геађевиан одо- 
6риоо ези ове деуес иолаудаоејућн тоинри]в.

Пошто Миниснзеснао Гезђеаоое ннјс одино одно- 
корпло н. ИIиеиснеу Пеосантв, з пошео јс атснуппо 
рок одређее од стртпв Гпавнт Коитеочр зз иодоошзј 
оаиитдион одобрниз, то Дт г. Д-р Д. Алкзалгј у нмр 
рзчунополтезчз унутио Миоосттр. Генђеаиие нлрдв- 
ћп зкт:

57.

ТорпоИ1

Министру Грађевина /

Прст овдм Миннстаесн88и агчззи ст ид рзду рд- 
4уии о зиизиу кобр Сииагогт Бнт Нсезнч.
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По оеотр ирсптсед Гмтвнт Клнгромд плрсма је 
свлјр реиење о3 11 Аир тт 1911 го3. Бр. 7640.. оо- 
јнм је ^3-^^. 3а је аа гегђсњс Спнггогс -33:1™ оеегг 
Дпраег Ж5.416.?0 и ове ргндрр нашла ра нотегвне. 
сгтл је ур-рпзг ту тертспбу, 3а иоито је Уиеаоа 
Цеае. Школ. Јее. Оиштнне плбнма оплбесње о3 гостоз. 
М-ннстра Прлсвстс зг грађење сннагоге сзм0 аа суму 
о3 180.000 Дпргрг. 3а је дирара трсаоргн-мг ^3^- 
бренн оређнт за оутд 04 5.416.70 4^^^. Па тлито 
је Гмаврг Контрлмт ш^ј^илд 4т су ргнунн нотргорр и 
4а су евн 0133110 иднлоажннм рладтсре-та и отрав- 
43^-, то је Гмгерт Клрерлма пом. сеојим ррирњрт. 
ооје тримажрт у трст-сд 004 1 отаонла у дунсност 
рдчиног)о.ј1адечима, т. ј. ђнвиој уиегрн. ооја је Снпа- 
гогу 0000030 оао и огђгињлј Утраер 4а тртасе нто- 
0000 лзлбесњс 04 гоотођ. Мнррсерг Пеооестр аа овај 
треа^а^|гочр-и 033ат0к у 4ннара 5.416.70.

Премт иом. реиењу Тмаерс Картролс рачунопо- 
лагачн су се лбргенмн глсглђ. Мнрнстру Проооетс ст 
тлмблт, 4г 0406^^ овгј 0038300 и то нтјмаље
40 30 Аир лт ове го4., јер инм је Тгврг Контрола 
лсеавнмз роо 40 тотг ^ана. но Минисгзрстно Про- 

и сертс ннје -тм 4гло ппаааво реиење ио овој рашој
тлмб-, атрдјућ- 4г је оно гражнло 04 М1ноистр(севд 

. ГртђввI1—е нреситај 0 реиуннтIт таоо реарс II олмду- 
дирајуће комисоге, оојт је ввшма, 4г ргрг3г ирр3узн- 
мтнрод нр-лои мању одмд, но што је озрспимг I оо- 
медп-ргјдће оомнннјд, ооју су сдстаенлн г. г. Нки^олд 
Рсстлелетћ1 грартсае 064.. Мнлутин 00рић, в. тнрлв- 
-но аеогт М-ннстарстеа и г. Милтн Иапетанло-ћ. ^^3- 
рорнн инжнњер Јевеејсое Опи1тнрс ирн ^04-3^^^ Си- 
нагоее-

Усле0 тогт што 04 Мннистдрстед Прлсесте нисмл 
406нли ниоаоел реиење ио ндиој молОн за трджрно 
нтапаппо лзлбрсњс, ми смо 6нлп ирннуђешр 4г 04 
Гмденс Ионтеопр еражртл иипрестано ирлпужсњс 0- 
ог—вљсног инм роог. Глгенг Контродг одо6рнлд ндм је 
јр3гн иут тетпджсњс 40 оонцн Мтја, рат-м 40 алрце 
Јун.а. пд 40 алрца Јулд иа тлштл ии 40 ттлд 04 Ми- 
нноетротот Проовсте пнсмт адгомрт, то6^6



збон тона, што ни оно нвиа одно8ора од Мчнирн<тр- 
ртБа Ге<тђе8ина, то смо били принуђвни молити Глтвну 
Контролу и по петч пут зт продужеие рокај Гча8иа 
Контеоча нтм је одобеила и ово продужеие до ооица 
А8нурна обв еоД1 тли нтм изри4но иаечашаБа, дајн ово 
последии рок по овом првдмвту ч дт св ни у ком 
рлучају рок неће одобеити. Овтј ткт Гча8ив Кон-
троле од 8 АБнурта ове нод. Бр. 15026 пеичажнм у 
првпису под 2.

Преиа накои Сгању ст8аеи т пошто МиииртарснБО 
ПрорБенв ннћн дт иам дт решеие ..ни у побољном, нч 
у неповољном сиирчу, док нв добије одно8оеа од о- 
Боет МииистарртБа1 то саи рчободти у имв рачунопот 
чаеача обранини св еоспоД1 Министру Геађе8ине рапо- 
низном иолбои, дт изволи еоспоД1 Министру ПросБете 
порлати теажеии одноБор, отоо бисмо бисмо иончи 
одбити од еоспоДј Миииртра Просветн неажеио решеин.

Дт би Миииртарст8О Грађевиин ионло штб пре 
и што пеа8илнију одлуку донвти по рачунима тако 
ДБанн II оочаудиеајуће ооиисије слободтн стм 
тити следеће:

1) Синаеона не може св сианрати оао јаБиа ерат 
ђнБинт, ооја спада под дакои о јаБним еетђеБинаиа, 
оао што је и носпоДј Мииисттр Геађн8ине јндном прат 
билно рншио и то решнинм Р80јии од 26 Априча 1910 
нод. Бр. 3376.

2) При држаиу чициттције зт зидтие Синаеоее 
нису испуивни они прописи из ртспира МиичстарснБа 
ГеађнБИнв од 19 Јунт 1881 еоД1 Бр. 2735 по коие у 
сичслу § 29. заО1 о подизтиу јавнн нетђн8иие при ли- 
цинацијама опннинроих неађевииа тенба дт присустБује 
ооружии начвлнио ст ооружним инжиинеоИ1

Ову чицитацију зт неађние Синаеоне обавила је 
сама Упеа8а је8еејј Општине, и ивн пеедснда8ајући 
прииио јв и отворио оферте, и при сбвм том тт јв ли- 
цитација одобрниа од ртеане■Миниртарртва Геађе8иие1

3) Треба ииати у виду аот ЦроБеио Школ. ЈеБреј. 
Општинв од 17 Јунт 1905 нод, Бр. 272., који јн да- 
8^^^^ под Бр. 4816 од 18 Јунт 1905 нод. оБона Ми- 
иистарст8а, којии јн јвБрвјроа општина иолича Мини- 



СтарстоД Грађеонне. дв јој кнпн гууслугун да нврндн 
дв сн аројновт 3в аианзање Скнагогн. оојн јн нррванс 
г. М. Квант9ноокћ. арнненав у Мкнкстврству Грвђн- 
еннр са конструктивне стране к дв сн нонпгувенн 
нваочннн своаштн г. Кааетанивкћу. архкгеогу јнорнјсон 
оашткпе. дв кх оп у аројноаг ^1^^.

Мкпксгарстоо Грађеокне сдвзовес сн ооој чиеДн 
јнор^јсон сашткнн к арн аиорагоу оаоДренсна нлаиа 
нарндкео јн. дв му сн- аошљн к екцктацксна сумв па 
одсДрење, к сашгннсоа ^^^9^9 ннјн нмаеа васиеугни 
нккаова разесга. да сн ^0^ наредДн пн одазоое. влк 
^^90^ јн. дв јн Мкннстарсгво Грађнокне •ангвжс- 
0911^ у ивочн аосеу јнднпо па оснооу чиеДн јно- 
рнјскн сашткнн. а пн пв ^№0^ овоон заоонсое пврндрн.

4.) Па к кад Дк сн ^3^^^. да јн 'Синансгв грвђн- 
онна. којв савдв аса рвасп о ниднзвњу јаоннх грвђн- 
окнв каак пк у оооч неунају рад II ооевуакрајуј.е кс- 
мнснјр пн чожн Дктк аунсовжан. јнр јн та II ооевуа. 
ксчнскјв ненадлежно к ногјЈншпо оарнђенв од ^^^9^^ 
Мнннстарсгоа Грађнокпн. ојд сн км^' пв уму кл. 50 
3ак о асан39њу ј9онкх нрађнонна. осјн ароансујн. да 
јн 39 сјстјо оое9удкр9јуће оочнскјн 39 знраае. оојн јн 
оашткна аоднгеа аса соијнч нварироч. н9денж9н ок- 
ружпк нвнренно оанссно уарвоннк 09^^^^ Беонр9аа 
к па арогко. да јн Мкннстар Грвђеокне н9алеж9п свмо 
опдв. ојд јн 3^9^^ аоакгнугв аса нсољункокч пад- 
зсроч једнонв грађеоннсаснв нкноонкоа. У сооч слу- 
квју ннјн Мнннсгвр н9денжвн 3в сдређнње оон II ко- 

. евуднр9јуће кичнснјн, јнр Скнвгснв ннјн аодкннуга аид 
нсољункокч н9дзороч нннсоннов чаннстврстов
нрађеокне. внћ јн ксту аоакгев• самв јнврнјсој оашткна 
аод нвдзсрсч јнаногв архктнотн, кога јн опа 9ннвжс- 
овлв у г. Мклапв Кванганоокћв. свдв Мкнкстра 
Нврсане Прнореае.

Рвдк Дољнгв нрнглнав тност дигнннига кл. 50 цк- 
гкр9ЧуН9 дпу ^0^9 актв.

5) Поред свога горњева греоа 1 на ^умуу . да 
јн ^0^ Коптроеа сдсДркеа ранунн 39 3идањн Сннв- 
^1^ к да јн нрк тичн ^3^^^ ово аунио9жну одгуоу I 
коевуанрвјуђн оочнскјн, ^^9 јн оарнднеа осепнкпу 3а-



ра3с иредузиттиооо, ооја је тесдузптачу већ н нстма- 
^^^3. Према томе одд јр Глдвнр ИортеоЈ1а ото је3пнн 
напоежлп рачдроп- суд ирнзнала н лзлбрилз ра3 I 
оллдупнпајдћс олтпррје и исмздтд, којг јс тродуаптачу 
-аериорг лдлдцп I ооладдиирјуће комиси0о', ондд
је иео еаа ове 11 иолруди^ајуће I-лтисије ралпиа- и 
бсапредтооа-, иоре3 тогг ^1™ је рсјаалппт абог не- 
радлржрое сасоата. н репрјермја, абог оних ирнтедабаЈ 
00.0 су на тај рг3 уннрлмр нтдзорни тлжапср н прт 
зазнтан.

На 0споеу сеегј лелгј молрм гортлд. Мин-стра 
Геађте--с 3- нјвллн што ире 3^-^™ солју одлјжд н3 
0опову ^3-^^-^ ирнтспабр н ову лплуад сротит-тп 
госпли. М-а-оеру Просвттт, 0300 бнсмо моглн от 
нига 3обнин тражеу0 пгапазпл взлбрсњр.

14. Адгуроп 1911 ^^3 Глсподоид Мнннстру
Бтогргд. 010-03313,

/Л Д. Алкалац адв.

§ 50

3гпв-, о иод1^-^;јњу јрвп-а ергјјавнлг елзст лвгтв: 
Ирт|иеао гртђае--е тр-мгјд се о.3 тредузимтчп 

срспоевом јодпе томисигр, ооју мпрлотер грађевн-г 
дтжности ^068-^^ лгееђује, пио јс гегђсдплз 

^^3 ноољуниврм нддзррањсм грађсе--салг прнлврлтз 
седјада, д аио јс ^^3^6030113 тлдизтна под надзором оп- 
шпИане, нлн огоог толнци0склм вмат1ћд опесђсдогг 
ј|-иа, посредством комисије коју начелник окружна 
одреди. ,

58.
Умајућп тесд собом трнмсдбс, 00.0 јс дго г. Кг. 

тстјплопћ, оао н предњт еат, у ооме је лједдссерјпс 
о6јгињјн рр11иаволар ра3 дедгс елсадзтлгјдћс алмни 
с0је, 3 с аругр етрјтт, 33 м-п-стар. Г|гђртлле 00је 
ио заплад ни -тдлеманл аа лпрсђ-егњс аолаузтргјуће 
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коиоријн, горппл. Мпеирв1е беађнБичн донеп јв спв- 
знћв опчучн:

Кз1љннича Ребнје 
М1гниртпеснБО ГетНББнна 

Бр. 8067,
31, Авеусна 1911, н. у Бнпеваду

59

Господине Министре,

у одновор от пиомо М1ичиснарснБа от 27.
Дприли овн ^^44^ !Шр. 1072 чорт ми је ч3БСсечеч 
Бнс, пн раи св прп десианениV окато, о подизеиу нобб 
Сннаеоен, „^61 Исеаеч“ уБНвно, дд јв репвна Кпчтепла 
чуннлнннч1 п усВ0ЈКЈ14 еОЧуВН о подИЗању 08^ оииат 
еонн ч дд је том пеичиоои иеизитла пбднчуи идвн.чо- 
еаудујуће коииоијн, коју јн саиа 13111, школроп пчштиче 
оцендччк од сгеу4чиx чицо,

Певмо такБОИ стпиу РНБтео, нп јв ГлеБча Кнуиро.са 
ктп ИГјвИIИО еачуНСОК суз, 4ВИ340Ч0 И увджнлу оорк- 
4уо пввн колаудујуће комиеије , та се сада не моуу 
уиушнавч у еосианеаив рндн зеуен лолаудујућв коми- 
рнјв, коју је мој пеннходиио одредио по зеxјнву 
ИиччсговРНБТ 131 чадзоечв 13101 ндд 1311. нуIнтит 
нама, јнр је обтј вгд зеуен лооеудичнјућБ ооинсијв по- 
стто соде бБ3лее^Iиснав, пк зуно нзвоизIнв, Гпспод44н 
Министрв иос8упи8и 013^0, лтп што тлаБнт Кочтзола 
оао ипдлежит по тим рт4у44мт тражИ1

ПричнБВ, Горнздвин Министрв уБереие моее од- 
диииор ипшноваиа1

Ипоиснае Геиђнапна 
М1их. В. И.шћ, с, р,

Го4поди4у
Министру Просеете и Црквених Поелоаа



Кса•>роина СрРкјв 
мнк IIСт9ре■гвс Гр а ђ г оа ки 

Ор. 97Д—.
3б. Ок9сДра 1911. г. у 0есграду

б0.

Црквено-Школској Јеврејској Оиишшни

Мнкнстврстоо ГраСјевнна шгљг тој оашгккн дов- 
днсгтсга9ч аота и дсоучнквтв, о гсЈДнњу ^0^ Сива- 
гогн „Бгв ^^9^^" 3в кену ррхноо; асшао су уста 
неаогреДга оооч Мкнист9рстоу.

И)ашткнн ћн о аснјнну ооих аота и дсоуменагр 
сагсосрнгк сооч Меннсгассгоу.

Ос нррндРн 
Чнп^1ста р ст1м Гр ађ оок ка 

3г ниаглнкка р9нунсксн оаненња 
I'IгсаРКгср 

ДутанШ-СвсшсоиИћ с. р.

б3.

0сшгс јн Министас 0рвђевннг кд сснсоу крпме- 
диба двткх од стрвкг г. Кааетановнћ9 кд р3д другг 
оссврунрајућг осчкннјн и кд 0Скову дктр г. Д-р Д. 
Ааоиеији, У00У јг ваоонсонч арсангнчр асаирао дг нг 
0сиову .§ 50. 3го. о. ноакзвиу јаокгIх ^^9^3^^^ мк- 
ггсгарггБО ^^9^00^^^ ккјр 3в нидегјкнк 39 сдсеђкоање 
исе9уунрајуће коуисије. баш к крд —и сн узе3О. да 
ооу оочкккју кмр дд саргдн дсжјога 9^9^ дснек 
ггсњу сооју 'одлуку ди сг арнанеи 0^3^11 јеоснј- 
ској оашгннн квк ннуаогре—љно 33 њнпу ирхлоу. то 
јг ^^^303 каштнксоа оснткеа дв јг то О^е^^ро сграшза 
^^39 3в иу. јгр сн тнчр нншти они ^9^ сад. што јг 
она кроршнеа са нсооавоаирм и —ушнњнм Санагогн. 
нојн јг гроо неарајатнс и нгковсљно кримљнII ои 0^1« 
грађаксивв. л што сн ткчн ас09рујн др јн ^^3 јји—г 
асарсшаез суму од 5.000 аннард 39 ргд другн №^9^- 
акирјућн оичкснСе и најрна> што ћн ^^3 ас—итн и тиј 
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млрглни дпгр, 33 ћс ст -ЛX330Г-1 ото дсолловгрл н—ено 
тееђсњо, да јс 6-ло нртрдвилноотл при псгIлгти заргде 
иесддјдмгнд за з-3зње Спнагогт.

С тогт јс ^^3 н3 оедниц- солјој о3 25. О-свб-а 
1911. год. рспима, 43 се ноното оорат- Мириооеротрд 
Геађсетлс с молбом, 43 -ртоту-- пртглтду рј3г ове 
дедео пллгдпплгјдће -лмиснјс. Порта ^^3 аота дид- 
ћоале М---отгрству Гегђсванс натеснн членоор 43- 
ггињо Упратт еааепмт су всм-ау аои-ју -^3 разиих 
мееопгертx Фгт00РЗ, Д4 илесртслншд оо3 Министар- 
^^^3 Гра4евнно н 43 'пооплмлглд ^^^6^ Утего-ад н 
тиме епасу тојсдиио илапвее Уп-јдс од тс врл-ое брупт 
ооју су 0ну преорисмн горе ном. реинњем Ми-иоттр- 
ств4 Гегђсе-те.

та јс 300.3 н згнтоцтјј иомлелд те М-нрсоаесодо 
Г|ађсттлс, ооје јс ^3^-^^ н3 том иредмету о3 Дтцтм- 
6ра ир. го3- 3о 31. 4дгдлтз ове то3- 33000 зд идр-х 
осам мсооцр н посмт осмомссснрогз ргдг понсло горњу 
лдлдоу оа 31. Аогдстг. 3т ст -е може диушедтм у ргз- 
мгтргњр лвогд ^^3 одо беотредмотоое, зз тргттл врсмт 
о3 10 дана 3оное- дедгд лдлдау, илјом лопажјвј раа 
овр дедео нолттпдрт3дћо томи^си^ј^. КзраатсрнстнчIО је. 
ДГ дт И3 Д4У 5. Нл00мбр3 овр глдн-о јР3а- је3-ИИ 
нррод-но Моиостгеотеа -Грађевите н3 ^^3^ рдтд ре- 
т-з-рјл тај рзнун, н3 лнн 6, Нлвсмбрз од. год. дзолр 
у нсдсљу Миннстзротво Тргђсепно одобрата ртднапју 
соогз Iуновпнтп н 300 се ^^3^ нн -дјмдњо нијс лЛаз- 

-рео н3 трнмсдбо рапзлероге зрxнтоито г. Капетаолдићз. 
н ово одо6ртњт нстогз 3аи3 тртме у Мниистзрстод 
г. А. ЈIедтћ 0030 садашњт ^^0^^ и 003 овт 3000 т.ј. 
н рсе-плејп- рандд и Оддбрењс М-ннсерото сз3ашњз 
00-303 иодиосн иа дун 7. Нодсм6|з овр еод. оао то- 
оза н3 ронииту, ио јсдиој оарници, олјд иррддзнман 
водн иротнву лтитиро аа иот-гћгј каот-иј^.

Овај усптх оадгшњр Упргдт само је и-пвремени, 
јср таив3 0ДОДК3 мгнтсегроота Гегђевитс, сс
сз свОЈпм раинјнм одлукамз, пт можс ооттт- у енли н 
н оиа ћс верлоттро онти 11ониитсаз од оо'таор аншнх 
вјјпстр, у толиуо -1 ре, што ко10 ШТ0 су се 43^0 40- 
ттоцт на ропчорзг1лг § 50- аао. 0 ј3вн1М1 грађевннама
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- мотлн 11 лоноо уБ83ННIј. Мииистарртво ГрађлБННВ нијв ои 
оддлежни 31 озенбивгиБ чолаудира1ућв ооиисијв, 6тш 
кад 6ч св ууело, пн Снеанпна подпада 4о4 упкон о 
јдбиом ерађв8инача1

62,

Уечљугеч

03 ^8^^ овде пдвдсна8љеноеп мончи су св 
уан^ас^^^^н увер11т4, дн јв Упдеве опшни4соа у својв врвчв 
ида6еача 3^ 4лан0Бе ооморијв 31 лолпудоБаин лнца 0д 
ББчоов с4ввив ч Бвлнлое унледа, Пр4 иихоиом нзбору 
нрнсусБвовали су п озбвсии илаиови садпшие ^^^^8^, 
жојн у својв Брвчв вису учоиилн пвнновор, дд ооии- 
спју 3^ оочаудоББив треба дн 6^^^ Иинистпрсгво п 
ив Упеава, Прв ио што св коми4ијд 31 кочаудоБП'I в 
рартало, комииијп 3^ зпднин Рнн1геоен, дндпла јв у 
зруштву ск опшеиисоии нроитнктом цво мнсвц даод 
од рвлапаН1у цвчочупнога вачуна 31 уидаив РпIIто’оо■н, 
тпио дн јв општн4скп упдеБа ч прв ио што св сарнала 
иоиоријп 3^ лолаудовниБ 341^8, чочиоо омт дк се платч 
плвдууима4у

Послв ТОеО ЧВИПеНЧ40Н родо 0д 443116 о4штии- 
соонт аДXИБВОТП у двуштву ст ООМИЧИјпМ 3^ 
сиииаоев, 04341401 иоиисијп 3т чолаудо8тив вадчла 
јв, у присуству трхитвкнт, иеБдузииаиа и 4лаип8а ло- 
мчсијв 3т .34дтие сичнаоев, лојииа је цео рнд 6чо 
ионнуио поучан, јнр су оии ноново рвтоон ^^4^ били 
ит ерађвБнчн ч чтдзндтвпли еад, <

Пеоцееа ове ооисIСијв, раРнтБљввп 0д ртруиоиж 
људ4, .коуд јв извр^нвна ит основу плп4овп, 4вндуачуча, 
опинууних 4пнод64 ч у пвисуснБу свију иееодавиио 
фдонода. одеовара инсуииоБи пеавои а-ниу ствври, ч 
0313 јнУпеген којп је уидача Риаоиго^у псплатнча пзе- 
дузимачу уараду 4п обој нзоце4н, родонио УпраБО 
теебала јв дт рмитда ово кто с8енБп 444. ппшто јв 
оот унтвкчн ове еечувн лто чснлаВвив ч 44је оиалд 
оичакв2 дазлоео дк ОБаН певдиет ио4ив изиовп ч дк 
изпзоБе точоин чесуеласчцБ ч оамнн нпојчцаин, пк и

yrjie.ua
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аад —и сггјго тај Фдои Д3 јн ргаајг ^^^0^ учнннеа 
ту форч9лну аонрншоу да јг сглв кзаДрраа осчмскју, 
чнсги дд сн оДрган ?1инкстарсаоу Грађночна, 39 кдрн- 
ђкваин тг оичнннјн.

093039 аосауавн ^9^9^^^ Уаргон. кр можр сг 
оаоДрнан. и то у тканнк ^9^. што и ока. који јг 
неигооири1а рв јн ^^09 оичкскја нерзоснктс кдрнђнкр, 
ккјр оидкеа Т9нкк сдшунт о гочн. 0^^ јн асјкрона 
влвст аоронка 3а оаређиваин тг ооаIиснје. онћ сн 
сДраанеа аогрешно Ми^^^с^т^Е^ј^с^тгоу ^9^00^^. 0^^ но 
нронаеноч § 50. раоина о нодк3ању јроннх гс9ђеонна, 
ккјр наденжно 39 иксеђиваир тг коаIис^•Iјр 3г ооеауоооање

V.
Давање оставке

бЗ
Д9Н9шња ^^^^09 у соочр — „Извештају“ ки сгр. 

5. орлк. да јг у дроој У0дини ^0^^^ С3дв би3и к3- 
^№№9 ррзкнч некскјигносггча, којр су инк ргр у 
аорнтконоч ^^30^^ донноен имнт9сн. На ксоо чнсго 
^^^93^ унест9ге. аскоеаас уута конрољртр 0^9^00^ аро- 
јнцг неаниор уасзое, којг пксу баен —н3 нисенднцр нв 
заједнкчки и јоддодушак уау когснб9н у оршгнни ^^90^^ 
ноосд кстгвкрмв ооах ке9нооа — врлк сн — би0 јн у 
•теекии. др сн кнсруогкнокич нутнч. а ксогнокс мкшљниу 
0^^^ у уас9он, унншгк к з—рншн соткк ртр нта- 
30^^^ дсжрвтг веагтн но С9нунича 3д рна9њн Ноог 
Сннагогн, и ^^^903 каштккска кдеунн, р3 но совку 
цгпу 390^^^ мкр.

Да бк с'е онднск. 000^ ^^^30^ у иоим свом ^3- 
онштају нкјг огрни аснасг9онл9 стотр и р3 тг тројицт 
•чланови аксу ^^09^^ оствокг у цкљу. ди сн ^39^^^ 
ууууи уау надроекр ^^^^0^^ влистн аи р9нуннчр 3д 
3^0^ Нквн Снн9нинн. дозсспмс овдн тскст такве двн 
остаокн, к3 којио ћг сн онаега. дв су кнннегднн ^^^^9- 
9рлроети у садвшнг УПфаог сV^«свианлн ооу аро-
јкцу. дд сг кн соениарашу ст рносм оанашир Уас9он 
п да даду осттокн,

8
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мч овдв доиооиио двв остввке, елп п псеачн су 
нотово у иотом смислу нурпуе.

Бнпернд 18. Иаја 1910.

64,

Упраеи Цркв. Школ. Јеер. Оашигине

Беонрнд.
Јк спм 10. иов. пр, еон, 6ио под4еп оснаБку ега 

ИЛЦИРТБИ ^^^^5^, ио 113111 ид РБДННН1Н рвојнј 0д 15 11. 
исту мч нијв уБа1кила, оено мв акнои својим од 17 11. 
умочила, дт у инттресу напзннка ове, ппнтинБ ч цнљв 
иредајнч ид ппенее4пј ми дужиорнО1

Јк раи св тадк тој молбч пднзвно, у иадн, дк ћв 
ооБУ Учдгвн сложоои ч рн8ароом вадои у4пните , дт 
св уатвнвио фоианссIсао сттие чашН1Опннччн што прв 
оонсочидујв ч потпуио уввдн.

Данес ппслв шБРтоивсвччон еедн иорпи 1га ипчпсе 
иоостато8ато, ,да 1011 4ијв дно оочаква пчодо, УпеаБн 
још ии Д0 дачар ив 341- ии ште коие дунујв 4ири шна 
04 кона понважујБ, у Бучнту опшеиироом нендеи7в4а 
16 одвнсна суиа 3т №1—11 опиатБ по дуну, оојп јв 
нуштинд чапраБИчд дрилоиом уидаиа оове Рииј|аонв 
код озбвсиих давндеиа иеиих, код једное иоБчанон 
зтводт ч код једов дриБнтнв ли44ооти, ио св орна ов 
ирилаћујБ, внћ ид нражвиБ дориииих повееиоца одеот 
Бара, ипио У'араБе још иијв пргIмича новреДне ипдаечв 
0 тим ^^1081^,

До душв УпднБа јв зедила у томв ивт8цу 3^ 03- 
одлажеие ч увБзДнив пеаБое ннеио очштиирле 1^^- 
воин, дли тај еед нијв 6ио состеиптсио, већ јвд4о плп- 
ото лутаин 0Д јед4е лртјиостн 70 деуев ч толо рефн- 
рпраив доти4нв иадлвжое свлцнјв, 4ијч рнфвватч коптв 
увредљивии изднзнит ч пптужбдчп двовие свненУпеаве1 
^3^^^^^ ми. лтп дн јв 1^83 У4рнвн ууеие ид ^^6^ улону 
суд4јн, којп оиа дк суд4 стеепј УпегБч 31 ившто, што 
ооио ив уиа, оото јв ко Д0 деиес 1131440 као ориБицу, 
3^ коју ртарп УпрнБа нев6а дк одговаре, ДточБ м1сео 
РтБвриое ч одлуннон рндн вади ооиечион увврДвип п
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дреаењз фиитнс. ^13^3 нтшс отштино, јз дидим 0306 
отрдћење врсмоиа у голнм фоемпмростлмга

Пошто се сг т3ибом изнирлм рада не могу омл- 
жиии н дБеарр, 43 ћс ррти још в-шо илјаптен рза3ор, 
00 нт ждилст већ тлстлји .у нашој онштннн, илд-л- 
рим лотзоку н3 чланетдл У-рздс н молнм Дтрзвд, 3г 
мн нзвомн рстд двгжиео.

Сз ^3^^—шним тотлоддњ^јм 
Иисим ЈЈ. Бепаројо с. р.

Ослграз, 28. Мзртз 1911. ели;.

65.

Јирави Цркв. Школске Јеврејеке Олшшине 
у Бтограду.

Ја с3м у тооу прошлт глп-ис у двз мтх3 бно ири^- 
иуђен илп-етл ост3вту нт нланотол у Дтраеи оое лт- 
штнре, јср сс ^-^3^ стагео са јед-острт--м н тртстрз- 
сннм рд3ом иојепн-рх члаилоп тандшњо Д’трдвс, радом 
00 је платтвалд мпррд мржња н дерпоглмлжењо 
00003 озвтс^ннм нмапоелмд ргније Уи-здт.

Прн отдизњу мом у 33^. Утрдвд, јр с3м тллодитл 
жао рооренр тријатрљ нтше оишт--о н нримио се те 
пджросто н 300 се 10030 у овсмд елагао сз извтсним 
тостремннм емемр-трмп) у на3н, 33 ћс се рлое Дтртоз, 
0^3 јс, оао што ^-3 сама ооми, -арзз лмладинсор оордјо 
рдалдоднтр у сооме рз3у јози-л иржњом, 33 нашу ои- 
штр-д рсформлше. 0некоIвал сам, иг ћс се изБоедвзт- 
сое оно, што бн у нашу лтштр-у млемл урсти лнпнр 
омразе н што бн, оао што је н3 њамост 11 нтстдтило, 
иодсл-лл ^^343^^ лор отштн-о у 3^^ лстрнјгеељооа II 
ирБнидип табора.

Ис миелим тнме рећи, иг с3м се -аззл, иг ћс 33- 
пашњт Угрддг прећн ^^^0 ирс-л лсе-x -сиравнмиосто, 
нлн орол оиа то иазив3 : -еиоштспнх илооуиз-п рпиијо 
Уераде, оојт илотлје јоптро у улбртзнњн за-дшњо 
Уираде, јер сам зз свој рз3 у ^3^1^ У-рааи ^3^- 
глтли, иа иам ранунг II пртп тржаед-м суплм одо н 
иред свзотм одплм нзстт.

8*
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при иодианпиу раиијик крна8ааа мваик, јт сдм иСтв 
к6еазчожио, ачп јв Упрнвн у 06^ мтхд пашча, дт моји 
епзлоди иису довољио опрп8даии н 116 ми осна8оу 
увпжила1 Дтпер ствар стоји ст свим иеуоне. Јн раенр 
с пеа8ОИ даxиеваи од УпраБе, рн ми 0Ставку, коју овим 
подиории ин 1^310^50 у Удрзви у8ажИ1 јвр ие желим 
солидарисати се са скроз неиравилним и иротивза- 
коним радом иоо^,^иичх члаиоБп дтиашие Упрт8н, ото 
што јв то оит уиттнлп из асоах иој семо иојауииx 
раилоеај

Нн 1,113111 Упре8е од 16, Јаи, овв еоД1 јт снм 
изиек ивираБИлеи рзп иојддииих илаиовт наиашие Уп- 
СаБн ч феитиие доотитО1 дн су ииБпи УпрзБВ иисана 
и поапинпиа аота, ив 6^^ твко о6ичие ^^^1^^-
стрптиБив природе1 и пт аа 1поипдио нису Бнча 
преимвт ееши8аин Упрнве, рн иису прошлн аа нскз 
дечо8одит иронокоч, д од пкјндеи1x ттх апнае1 да 4^ 
зи преписа у трx181 кпшниирокј иије БачО1

■ Н ^0^^ и1наиВ1 које снм упуаик пее1седаваоућву 
ин редиици од 8, ИеIеат ове тод- јн лт У прн8а или ко 
од члеиоБе њених иаеед^јо исплату каквог xјииеира 
оолтруиирјуКој ооиасаји, крноворио ми јн асна, да иеиу 
о тоив инјр аантв поиипто, ввћ да ћв, ми ин једној од 
1дућ1о неди1цп дан1 трпжнио ■ 6аБешанин.

ин свдиици од I. Јгиунеа ов. ноч. Упрзве 
јн 6тш по снфнстту фиинисисив секи1је доиеле одлуоу1 
дд сн ив изврши 113X13 испчаап ткј ооиараја, иок 
М1иистар Пеор8еае то то одобси, д у ствври ааН исти 
илтч фииеисиров свнцијв 6^^ Је дсв пкдиашеиа рефр- 
13Т3 иарвдио исилану сумр оп 6лизу Диитрн З000 акј 
иооардииргућој ооиарајТ1 Даоле иросто оамовлашће и 
оаигчедно изинртвтив цнчооупее ^^^^5^ и иниога ну- 
аоригрна1

Н иестк оБнћгеое оиноворт 04 страие пеедрерн- 
Бајућее ит мојв иттаие1 1олазт ин ндућој гндн1цн кд 
0Уј Мпрее овр нод, пречлон иенов, пн св иадону аога 
ичтие пн спииција ^./1^ ^^^^8^ ирооивнк иајоБичиијој 
лотици т иротивио н ПрТ8ИЧИИП 0ПШП1ИСИ1И1

Сн теи8им пкраупштип дтиание ^^^^8^ пв мону 
сн сложина и кнн пеит прнвн. дн мв пееиоеа. да и

yHHHH.ua
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даљо будем нен саучесник, с гогн ичеоујеч, да ћн мк 
ооу чуЈу истзвку уввжнгс к ОСВВјНН

С аао1тг)аа10оч
Нисим Бенаројо, с. р.

Цравенс-Школскт ЈеезејСе9 0^^^^^^
35. Јупт ЈОИ. год. ^3- 279.

5 н о г 3 а д.

бб.

Господ.

Иисиму Бенароју, члану ове Уираее

О и н о

У сановсзу па оаш вкт од 28. М9нга оон годино 
^^^90^ ^^0 ааштино чгст јн извнсгитн отс. на ка сну- 
ннтн ^0^^^^ од 8. МкСо овн уад. нкјо увижиед нсгтоеу. 
коју сто ноапоен од дужност чласа оон Уазтон. онћ 
ногауно рвдовољна вашнч надом иокч овс чиек. на у 
тој дужносто к нсгртјото н да ка сооннцо иешгпн- 
скв у будунн реаоонс ноегзпне.

Пстанстнп ввс ујнано моли. дд к овом арнлноич 
аркчкгн 700^^^ њеесоон одеичнин нншноввњв.

Осгарнрсекннк Уаеннн 
у^ИКА школ. јеорејнг*н аашгнно 

Ј. К. Челебо.овић, с р.

б7.

Гсринн акту не треба коаIентара. Када један члан 
у нснвоцн стојиј внсн. на јо УарнвIIн рго —ни ннарг- 
ооеан н прот1гвзаоони. дт гг јн днотиовеа лнннг а!ржиа. 
к инп и3у 4931-10;^ сачиолашћв п оннсенано н3кгрг- 
наин. то бп соткв Уараоа пеззмила ооу нст3ноу са 
гшрнггIацIIјим. јнр тко Уартов кн нр>зIаш исравку. ининк 
на насбрвва њнгова арнИацаоањг н дг нх счатен кто
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ое-лоант. Но озрашњз 70-303, ннји је јопзн нлан нмто 
об-нај 33 н3 срд-рцпмз годо-и, 33 отзрг 000303 ннје 
рмдмд рризиБ0 плстлјзпотоо, јср њеин планлви нрод Билн 
ДОСТој—И, 33 бу3у нзоиицт 0ТШТН н-ки, бнлт је теол 
ллстлјанствеот, 3г не енмо нијр дважнлз 0отпвад лолеп 
нлтрт, већ му је лтгоолрилд, 33 јс тотту-о ззпоотљпа 
његлврм рз3ом ! то је ирзог ирлнијп. Још га је молрмз, 
да н у бдздће тоиаз- рсдлвно н3 еедооце, МрелеИи др 
н 300 пзље ^^3^ трлтестирг^о, то му ништа неће иомоћт. 
Он моиое рз3 Утрзоли н 3ј^.њр тетмофитовзто ото 
-стравилан; оао епмломтшће н ото -зеаз лрирр мржњр, 
з онз ће н даљо рдп-тр ото н ире 6ез лбзнрз н3 
њоглоо трлтоете.

Ово је јзсаи поазз, оеол је сз3ашњз Уирзот мтмл 
олдимз рануиз о ст6п и о ооомс плстлјт-ству, агпз н 
овдтес оштро иаитсаие остзвтс није нлн ннје
омрмп уеаж-ел.■

68.

Завршна реч.

4а ооееп лвпе рзложсног трпр се, 33 је 33-тшња 
70-303 иогрсшил сxоптртп иравор -оможај -аше лиштрро. 
Оиз је 6^3 м-шљењ3 33 сс -аша дсрорсподсплз лт- 
^—^3 имт смдтр3ти оао -оллоднтз лтцеглрп, н 33 иремз 
томе зз њу млргјд 60™ обавеаи— ззол-сор ирои-ор, 
оојн ^3»^ за дпрздљзњс имодииом номртннонx о0шттиа.

3г то се 3аташња Дтезез н стеонит на то глт- 
3—^^ 33 је 70-303 брма пджнд, 33 за тознззњс Сњ- 
рпглее трджн идиБрење н3 осоову 330003 0 иоп—зању 
јпвррх грађсо——з, н онт је 03—пнрлп трвд тллддд—рд- 
јућу 0000:00 оао незатоннту н трпжрлп 3а Мрнрсттр- 
етдл Трааео——о одреди тлмјлс—јд за толау3овање Сн^ 
таелге.

таоо рсил сз тога рјзлогј 70-303 н—је хтрлд 3а 
имзт— солј руг г. Хај—му Азрнтлу, иошто зг ово З33у- 
жењт ннје бнло лздбрењо о3 стра—е М---о-аро-'вп 
Прлсоетс.

Сз тот роиое рзамлга г. А. ^0^^^ је у свом лзвл- 
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Јниом иишљеиу по рипуиу к иидтиу Спеаноее 4инио 
Упрнву кдео8ориои п зт то, што Упре8и иијр иаоиедио 
тепх<иче иадлежик оробреие ие извенеие иовв ртдове 
— 8иноове — у Сиизгози анао у пкнледу ичпчоБп, 
аток и у поечечу рирооди (вида иивнниај снр1 145. и 
стр. 150. тзи. 5. и 6,). —

Кедп бт УпраБН1 жоја јн зпднлн (Снна1огу посиут 
11113 по мишљвиу н. д. Левпћн. и иии сн иојнвт по- 
аенбе зд тнки аова ртд у Спетеоии, обусааБИли раиоа 
раД1 док св ирво ив добије од ИииирнаррнБе ГртђнБ11е 
оиобрние 11313 зт тај БинтО1 пн оидн од М1ииснтрт 
0™ Прор8нае одобреие зт иоареб1и 6^^^, оидд по 
своН иртлици 1113^1 ти рнн реиас ив 6и 61^^ још 
еотоБа,

ово поерешио стаиоБиштв рнИј Упрнве Далк јн 
пк8ода гвниа оааи рпиием днфереицијаиа п нуообииа 
којп су св ииродили 1^^^^^ иннтшив и рпичје УпраБВј

МеДунчи ^1^.^^^ даиание Упрнве скроз јв по- 
нренеО1 ч пн су њеии члпиоБИ, 1ој1 су 6ичи иоБај- 
лнје у овом иоииБУ1 иачк 6^^^ ироуч1чч иеиБчли оп- 
наиирка, ози 6и увнднли свооу погеенау и рееочи ^8^- 
реие, ун сн иашн цркБе1п оина11а ие м0жв смчтррнч 
как држтвид устеео8е, жкјд имт дн св уираБљд по др- 
жс8аим ипкиииип, внћ рн имн не сн упраБља по сво- 
јим 1раБичтме1

По свкјим иравилимр кпшаиип јв 1^^ ивиаБисте п 
оин можн нииораијлио реппни и венине свв 1онлове, 
који рпзчију у релооеун пеописаи иниим ираБИЛИме д 
иијр поареБно рн неажјI мн чије одо6реие зд сбој рнДј 
Таоо јв стасз Упрз8а разумеле ираБии иолож:ај иаше 
општнне и апоо јв оин и речача1 Даианиа Унсзаа 131 
ихрлт, пн ћв иашој кјнннеи 1343 ввћу акжиорн, иаде 
јој нриба8и каректер јаБиих уатаиоБе, ачн у одмој стБври 
оин ^1^^ соучнБп иеиа при8н и диии јн девиинои ж 
кераиичкиоМ1 оаде јв Т613, пн зт с8ааи еед ареИе пт 
теажи иретxод1о оиоБреин пежтБтиx 8чаттИ1

Дн јв ово ечндишјв рииание УпраБе поееешI^О1 бз- 
ди св ин исви понлер, зим св ин8иеи у опнтииска пра- 
Б1ча1 П тхм праБИлима. одо0рвицм од страив Иаа1 
Деосвеае, Упра8е сдмд рарта8ље свој 6уоеи, оојп ив

pacxo.ua
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оидеежн оасбевиу од страно ма квкон држввон иевсгн. 
Уартон, гвљн. рачупо нрсбљ,лнслн ктсн. која јн јндна 
од нтјннн^их оншо1зн. квсв. 09^ н ргауне квсо Упр^оопне. 
оојв гугг највоћп анс суфкнкга исоалIIX 3гведнњв. он 
шаљн па аренеер сиавко^ој ^309^!^^ влвсти. к иигЈ1Ква 
држвооа ^30^ оо геажи ранунн од нншоннн но тнч 
оа(о^ча. то сон кв бк чигеи —нтн аод јнднн усокуоро 
јавсиг отрвеннзк.

У осналон И3 аневр. дд јн чIзшљние данашњо У- 
нн3он н(сгрншго. г да јн нтшо аевонено служо одеуен 
соију државшнх оеасгп, ноннснно но ткм анеднегина.

таао сн јо Чкк. ГнвДенинн рншнн.нч својкм од 
28. Дарнев 3930. год 0р. ИИ7б. кзјаснгеа. да оно кн 
счаоеа да СшШгога снада ма у жнју евзегиенју 3^^^^^ 
асбрајнннх у кл. 3. инк. о асанзтну јавнох арађевнн3Ј 
н иа то сн око к огекснео ото нонкаеежкн иа иарн- 
3иоањо кочненјо иа арнјнн С^ш^<^1о^10^.

Тгао нсги јн ^^9^^^ Кангзнез 03^ преулнау рааунн 
о иодану Санвгогн оддучнла, дг јн Уаранн довољдд’ 
—кеи онс ннпера.кнн сарбрнње Мнн. . 3 3р)иснене.. 
^33^3 ик оиднаањо Сннагсне мшжв угрсшитн до 3803000. 
^^9^9 к оојн усвојилг мкшљоио двш Унрзвн, дц иа 
сввко оншак ^3^ 3033^ гзебк тенжнтн. нариното 
сдобреин к 3и илан к 3^ ргсход.

Нароннто јн Данеат. Суд У нрнсудн свутјиј од 3б. 
ногустт 39Н. нид. Вр. 4042. — аоју јн исквжни к 
^30303 Су3 решењнч сријнч ог 33. сатобрн 3933. г. 
О3. 32794. 39^ јвспу ^^7. дн јн чншљнњр Уаеоонни 
лоурсшно. ^^0^3^^^ на омн 0^^^ аисеооно оваао:

„Прнмг тичо гужепа нншгнна кротеајј^ннни9 уб у 
сиич к ина чожн аонаупо ранIголагати са иа-
шгинским нчионнич ^03 оссјнн о.добенгет. на јн власнв 
к зааужења ннннгн, рдди <03^0303^9. гао к 3а аоан- 
3дњн к аснноењо нсокх устанонн. жан што јо слунај са 
снсеннн икаужноањоч, дд бк сн моглг паанРн иион 
Сннннони.

Јнакно нгр9нкчењн. које аосгнјн 3т гужнну иа- 
ш™у јосто у твн. 9. § 12. сншн. нрне. аи оимо 3и о- 
^06^01^ р9сxрак арнкн одреДенIЗX сумв буџнтг т. ј. 3и 
нрнкорзн ин —уџттсонж аознтпја ногеебнс јн саобзење
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мпписерј иросдсое. Но, е3орно пмањт н—Ј3 Бдџетоип 
иорнцијп, 43 јс тлсрсбив о3обрењр миниоерз просветт, 
већ је отленј одмп запджсњс ра3и тлдизања плее уоеј- 
иоос, новр олрсглге, аг ооје ниЈе тотребнл вдибрење, 
јср јс то едавејњс лпшеннсалм омтобиоом, сз оојом 
лтштлла може сама ^3000^8^0^ н рдалејен 6сз о3о- 
Бртња. § 12. тан. н) тлм. лишт-р. иеатнлг.“

Помааећт са сног пигрешног мишљења, дан-шња 
70-303 је еав еаа рарнјо Уи-јдс I I , , пл.злјјњо Си—а- 
гогс орначиЈЈг оао астегоомап и тејжнтј је аотом еаот 
јнм о3 23. АЕегиооор 1911. 0р. 636 33 Гтав—3 Клтеромз 
зооесе ооолд 030000 о стсртуамиој озгоел-лости ^3^^- 
рлтлмаезнј, јер свако руковолат отшерд. имнлдиром 
мора 43 лпглдора за свој Н0правилјо ^34, глн су се 
онн претзримр у лцсњ—еењу тејеогј' стдњз оттдр-, н 
пежаеле опзоти н то, ото0 Гмгерг Клтеролз, оао нтј. 
виша рјндропз рнсеалција, тгоо н Каоацнотл ^3, ото 
'7 3-1 ши зтм3њсто сод, —зрспм- су, 43 то нису неира- 
'Бнлнссти' рп—ијо Упеате, 00ја јс 3ида13 Син0гогу, већ 
43 јс то бнло тлотолв њсно ирздо.

Нјпјдл ст, 43 ће нмнродн наше лиштл-о нз оое 
оњнжние отоћт■ дтсрење, 43 00ар3 70-303, ооја је зн- 
43^3 Снтсалгд —рјо у солмс ^34^ рмала оннх теира- 
ОРМНООТН ооје су њој ПриТООјОО, већ 43 су тс тстрј- 
днлностн посоојале јру^0^но у тоертшнлм раздмсвању 
тојс3-н-х НЛТРОО3 езу. У—РГДС, н 3^ то постигнемо, 
0043 нам је длсоз, јер само то неге је бно циљ ири 
-зпзагњо 0ве ињижвде.





ШШПАРСКЕ ПОТРЕШКЕ, КОЈЕ КВПРЕ СМИСПО.

страии Р. н )7. моото -911. тдр6ј 1909. год. 
„ 51. у тевом родд меото § 43. еробј § 53.
„ 53. у -6. ртуу меотл 3^3^^ оребг не аоају.






