
Архивсна грађа о Јеврејима у Србији.
Написао врховни рабин Др. II. Алкалај, Београд.

Кад је реч о Државној Архиви, иотребно је учиниши ове 
иагг.омене: Из ове, једине Архиве у старим граоицама Србије, многи 
су важни документи, за време Свеааског Рата, упг!,лннени или нднеани 
од неп,рг1јашела и тиме за навек ироиали. Међу иима је био ве- 
лики орој који, неаосредно или иосредно, говораху о Јеврејита.

Али је бобар део баш ових докутената, рстком срећом, сиа- 
сен од заборава на тај начип, што су иоједини нааии научници, 

рјаоеки ире рата на исиит/ивању наше ирошлост.и и ирг.гкуиљајућгс 
грађу за своје студије, делом је сачували, у својим забелешкама а 
оелом је штамаали. У том иоглебу нарочиигу захвалност дугујемо 
нашем научннку, уваже-нгом Г Др. Тих. Р. Јјорђе.вићу, ирофесору 
Универзитета, који је обрадио пајвеРи део те иредратне Архиве 
и еећ га објаеио у својим кулмурним и историским суисума и 
расиравама. Од моје стране врло сат му благодаран шшн сат на 
овај иосао иокренут како инсуирихан његовим делима тако и ње- 
говим лучнум гут/ицајем, саветима и иодаиицап,ем.

Грађу, оеде изнесену, нагиао сат у иоратемј Архиви. Њу није 
'било тешко уочгсти, јвр није била растурена, ио разним одеглцима, 
већ беше, скоро сеа, ујебно скуољена и обележена, у Државној Ар- 
хиви, иод насловот: Јевреји. Има је у 80 иисама (докумената). 
Изабрао сат она међу њима, која су ми се учинила најкарјактеру,- 
сшичниуа и најважнија за 10,0,010^16')^ и лсјуош, сршжих Јевреја у 
ирошлом столећу Г. Др. Тих, Р. Г^орђевић има, сем ових, још 
^^'^'јмс^нјх двајеамак аодатака из иредратне Архиве, објављених 
махот у издањима Акааемије Наука (Насеља) и оругјм суусума. 
Он ми је љубазно усшуаио сву ту грађу да је гнскористит и да 
је објаснит. Ја сат иочео тај већи иосао, али сат се одтах уверио 
да бги рад био сувише велџки за један чланак у Алманаху, те сат, 
тешка срца, торао, за сада, одустати, од тога, и ограни^чиши се 
■аамо на шшамаане ове тоје до сада, како муслум, још необјављене 
грађе. Доцније ћу, корисмећи се љубазнотћу Г Др, Ј)орђевг1,ћа, 
разраоиши и ооу оррђу.

По неговом уиусмву, грађу сат ову расиоребио не ио иред- 
тетима, еећ ао хронологнкот рму, У иоглебу цитата, инмеруунк- 
ције и иравоииса, рукаоодгно сам се исмим шаче.тта којима и Г. 
Професор Јјорђееић, у својит „ На<^е^љ>али^и. Неке сам докуменпнс 
■изнео у целини, неке иак сато у иееооу. Давичова ииста, којих има 
око четрдееет, и која су скоро сеа ииоана па оемачкот језику, 
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скуимо сам заједно, издвојивши, разуме се, само она шшо су карак- 
теристична и значаЈнија. У овом крашком иреглеоу. аозивајући се 
на објављену грађу, цитирани су бројеви ао којима је грађа ра- 
сиорођена.

* **
После непуне четири године од другог српског устанкаг 

дакле одмах у нрвим данима стварања младе срнске државе, 
1819. године, видимо Јевреје како узимају живог учешћа у нри- 
вредном животу вазалне Милошеве државе Јеврејски живаљ, као- 
мирољубиви елеменат, који је живео у најбољнм односима и са 
Србима и са Турцима, био је најпогоднији и најноверљивији по- 
средник за размену економских вредности у сваком погледу. Два- 
десетих и тридесетих година прошлога сголећа квежевина Србија. 
нагло се економски подиже и напредује у свима гранама при- 
вреде. У тој утакмици и нрегаоштву, можемо с ноносом конста- 
товати, да су београдски Јевреји играли увек симнатичну и нле- 
мениту улогу. Тих година Јевреји су чинили једну засебну з^- 
једницу која је, несумњиво због тога да би се њнховнм радом 
ојачала земаљска нривреда, уживала од књаза нарочите нриви- 
легије. Не само, дакле, сва грађанска нрава, у колико је таквих 
нрава уопште било, као и остали, већ и нарочита новлашћења. 
Књаз их је заштићавао, јер је видсо да су локалне власти биле 
према њима, често пута, пристраспе и строге, да су оне биле 
према њима нетолерантне, не желећи их имати у својој средипи’). 
У тежњи да им учини правду, књаз је наредио да се Јевреји за 
све своје потребе обраћају њему, а не судовима и властима2). 
Разуме се да су Јевреји искоришћавали врло исцрино ову љубаз- 
ност кнежеву:- они се нису обраћали државноме ноглавару само 
као носледњој инстанцији, већ и за најобичније ствари, као н. 
нр. за нанлату дугова, за ноштеду у иснлати, за концесије, 
аренде и т. д. Књаз је не само сваку њихову нредставку узимао 
нажљиво у ностунак, већ се трудио да њиховим молбама увек 
изађе у сусрет. Јевреји су се радије обраћали неносредно књазу 
можда и зато, што је такав начин био унрошћен и скончан са 
минималним или никаквим трошковима администрације’), а одго- 
воре и одлуке добијали су одмах носле 3 — 4 дана или још истога 
дана када су и нредставку Али има још једна окол-
ност због које су се Јевреји смели директно обраћати књазу. Он им 
је био ближи и јер је он трговао с њима било за
рачун државе или за свој лнчни рачун. 0 меркантилним односима 
у којима је стајала Давичова нородица са Милошем биће доцније 
речи. Сад хоћемо да наноменемо да је Милош стајао у нослов- 
ним везама са неколиким јеврејским Фирмама и вршио са њима

‘) Види грађу број 14
а) Грађа бро| 1.
') Грађа.број 21.
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разне трансакције, давао им замашније суме новаца иа зајам, 
правио погодбе за уступања дућана, робе, и т. д.1) Све је то 
приближило Јевреје са кнезом. Из овога се, наравно, не може 
извести да је Милош, под истим или сличиим околвостима, био 
другачи према Нејеврејима, али се ми ограничавамо само на ње- 
гов однос према Јеврејима, пошто нас једино та страна запима, 
и о њој имамо података.

‘) Грађа број 6, 8, 27, 28.
2) Тих Р. Ђорђевић, Из Србије Кнеза Милоша, стр. 110.
а) Грађа број 6.
‘ Грађа број 19.
5) Грађа број 13.
в) Тих Р. Ђорђевић, Ив Србије Кнеза Милоша, стр. 14.

Према једном списку траженом од Јевреја од стране бео- 
градског општипског суда, ради разреза општинског приреза, 
1831. год. можемо взрачунати колики је био приближан број бео- 
градских Јевреја тога доба. По томе списку било их је 176 по- 
реских глава, али општинске власти нису биле задовољне тим 
сниском, налазећи да их има више. Јевреји подносе, накнадно, 
други, повећани списак, у који су били унесени и служитељи и 
свештеници и учитељи, али се не зна колики је био. С друге 
стране проФ. Тих. Ђорђевпћ је нашао у предратној Архиви један 
арачки теФтер вароши Београда за 1827. год. из којега се види 
да је те годипе било у Београду на 239 јевр. харачких глава, 
22 особе јеврејских учитеља, попова и ђака2 *). Узимајући да је 
број пореских глава био 260, значи да је у Београду бпло тада 
око хиљаду триста јеврејских душа.

Јевреји су, као што рекосмо, чинили једну засебну зајед- 
пицу, засебну целину, не улазећи у друге заједнице као чланови 
или делови њихови, ма бпли они из истог сталежа или исте про- 
Фесије. Поред хришћанског трговачког еснаФа, они су били за- 
себан трговачки еспаФ. Ако је требало ^4^4^™ какву колективпу 
представку свпју трговаца или тражити нешто од кнеза или вла- 
сти, то је на таквој представци био потписан представник хриш- 
ћанског еснаФа и представник Јевреја. Потпис је његов гласио: 
»рог 1оз шегсаЈегез јиЛоз« т. ј. >У име јеврејских трговаца <’). 
Начин трговања био је двојак: Јевреји су или вршили слободну 
проФесију куповине и продаје робе пли су узимали под аренду 
од државе извесну грапу привреде. Тако су аренду за тамиз 
(право туцања каФе) и кантар лпцптвралп Јевреји до велике ви- 
сине, добилп закуп и тиме користили и свету и државпој каси4). 
Јевреји су, обично са стране, били заинтересовани и за право 
експлоатације ппјавпца, по разним барама у зеиљи5), и 
су их у Аустрију, а оданде у Француску и Италију"). У лочетку 
су аренде давапе на једну годипу, а нада се бојећи
се штете због краткоће времепа, пису ипјављпвалп, наредбом од 
11. марта 1837. год. одређено је да се те аренде лицитпрају па 
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три године’). Извозна трговвна одмах је, изгледа, у прввм да- 
нима државпог живота, узела шире размере. Сем стоке извозили 
су се из Србвје: коже у Бугарску и Аустрију, масло у Бугарску 
и Турску, вуна, лој в рогови у Ау^рију, мед, восак, дрва и 
свила у Бугарску, Турску и Аустрију* 1 2). У килики су поједпнп од 
поменутих артикала били посао искључпво у јевр. рукам ц пвсмо 
моглв дпкучптп из наших извора. Али смо могли утврдптп да се, 
поред ппјавпда, извозио лој у већим колпчпнама и да су за тај 
посао запнтереспвани Јевреји3).

*) Српскв Новине 1836 од 11. јула.
а) Тих. Р. Ђорђевић, на истом месту.
а) Грађа број 7.
1 Грађа број 12.
Ј) Грађа број 8.
в) Грађа број 27. 6а) Грађа број, 16.
') Грађа број 7, 20
3) Види грађу број 4 Давичова пиеваа Кнвву..

Највпђеппјп грађани занимали су се сарафсквм и банкар- 
ским пословима, али су и они, поред твх послова, радили и 
друге вли имали радње са мануФактурном робом, кијим се трго- 
вином бавво највећи број Јевреја. Норед новчаппх трансакција 
које су пршплв ови банкари, пвдпмп их да одлазе и на светска 
тржишта, одакле доносе разноврсну модерну робу8). Изгледа да је 
сразмерно много јевр. радњи било са кплпнвјалвпм робом, у које 
су се тада рачунали и многи артпкли које продају апотеке од- 
носно дрогерпје (као што је, уосталом још и данас)’). Најснро- 
машнија врста трговпве, взгледа да су бвле дуиавџпнвце у ко- 
јима су се, поред дувана, продавале луле и други пушачкв прибор5).

Јсирејски тргинди служили су се кредитом а и сами давали 
на кредит. Обртне суме за њихово трговање нвсу биле мале 
према тадашњим ирплвкама. Обпчпе су појаве пптражввања од 
дужника сума од 3, 5 — 10.000 гроша, што би данас пзвпсплп 
отприлике око 100-360.000 динара. Али је било, често и по- 
слова са много нећнм сумама. Тако једна Фирма тражи од кнеза 
зајам од 2000 дуката ћесарсквх8), а, другом прнлнком, један Је- 
врејин, на путу за Беч, губи ковчег у коме је бнло 17.200 фо- 
рината у сребрб6,1), што би данас вредело 4 — 5 мплпопа дивара.

су иодплп сиију тргоипну на солидној оспппи, и при 
враћању зајма и дуга, били врло савесни7).

Они су дивлачпли робу вз тадашњих тргпвачкпх
дентара, махом из Беча и Лајпдига, у којвм су мествма често 
првређиванп иелвкп сајмппи и на које су београдски Јевреји личво 
вшлн ради купоипне робе. Роба је преиожева из Беча Дупавом 
у Београд. Још су београдски Јеирејп тргоиалп са Пештом, Бу- 
курештом и Дариградом, и у свима твм мествма имали су трго- 
начкнх веза и пословних пријатеља, давали и3 Београда налоге 
за всплату и вршили тако врло брзо еве Фиванспске трансакције 
за своје потребе, а врло често о за кнежев рачун8). Пошту су 
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■из Веча нримали у Земуну1). Осим тога београдски Јевреји водили 
•су трговнну и са разним дентрнма на Балкану. Они су стајалн 
у тесним трговачквм везама са Сарајевом, одакле је нут за до- 
влачење или отнрављање робе за Београд или обрнуто ишао 
нреко Ваљева’“). Исто су они стајали у сталном трг. контакту са 
Видином, Осеком’), док су са самим Вилајетом не само редовно 
радвли, већ у многим местима Вилајета држали своје радње као 
Филијале. Тако из извора дозиајемо да су ј'едном Јеврејину из- 
горела два дућана у ^^^^^3^^^).

‘) Грађг број 4. 1а) Грађа број 24.
') Грађа број 2.
з) Српске Новине 1834. од 13 јануара.
‘ У предратној Архиии, на иротии, такиих података има некопико. Види

Тих. Р. ЂорђеивК, Насеља стр. 25, 77.
б) Гра^а број 3.
в) Грађа број 9, 10, 14

До сиди је бнла реч о Јеврејима из тога доба само као 
трговцима, јер већи део грађе из тога доба и говорв само о 
трговачким Али, инак, нису свв Јеврсји били трговци,
и ако је нретежни део нрииидио трговачком сталежу. На нрвом 
месту нозвато је да је било Јевреја чвновнвки (»снужитеља«). 
учитеља и свештеника, којих је одвијкиди увек било у свакој 
јеврејској овштвнв и без којих се праввлан рад у једној зајед- 
ннци ие може ни зимислитв. Али ће бити внтересантнс номе- 
нути, да је иећ тада, у малој визилној Србији, било Јеиреј'а срн- 
ских држаиннх Један такаи случај сичуиин је и тиче
се Соломона Исраела кога кнез Мвлош ностаиља указом за нро- 
ценитеља робе нри београдској Ввло је
в Јевреја у Београду, ношто су тада нсјединв занати
бвлв доста н свикв од њвх вмао је свој еснаФ, само о
томе нисмо нашлв №№^1 но^^в^така* з) 4 * б)).

Врло је внтересантан н тај детаљ, да је у коваку Мило- 
шевом (у Београду?), нуне две годвне жввео један Јеирејин н унв- 
иао кнежеиу блвгонаклснсст Тај је Јеирејии, носле дие годвне, 
због интрвга некога Ђорђа Иелеша »без сиаког узрока« удаљен 
из ксжака’).

Прелазећи на унутрашњн жввот нашвх нредака, у колнко 
га монемо докучвтв нз архивске грађе, дунносг нам је, на нриом 
месту, истаћи њвхову сснвдаржост, ^^^^очвто кад је у нитању 
моралжв нлв нанредак јеврејске зиједнвце нли ноје-
двнаца. Јеврејв су, некада, сложно н солвдаржо, уиек изнизвпи, свн 
до једнога, кад је било у нвтању нешто што се таче њихове за- 
једннце. Тако се 9^.3 кслектиинс обраћају књазу за заштвту, нротв- 
ну, како сежели, преиеликсг данка, скунља-
ног у циљу нодмиривања општвнсквх вздвтака, за чвшћење града, 
зи »кулук а натроле«’). Ако бн неко од Јеврејв бво притворен нли 
невино осуђен, међу њима зилигили бн се за њега, 
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морално или матерпални, дпстављајућп књазу да сви Јевреји 
јамче за њега телом и душом«').

У стиарпма култа и иере имали су паши стари потпуну 
аутпномпју) коју нису дирали ни књаз ни земаљске нласти. Ако 
би сами Јеврејп тражили законску заштиту, увек им је пружана. 
0 томе постоји један забележен случај, како је један рабин от- 
пуштен из службе, али је он није хтео напустптп, но је скупљао 
потписе грађана да би, на њпхоиу молбу, и даље остао на своме 
положају. На представци је питппсано 27 вајввђевпјпх грађана, 
потписи су јеврејским ппсмевпма сеФардиског курзппаа). Интере- 
сантно је да су пиједппе представке поднете књазу од страпе 
>Евреја београдских«, међу којима је, сигурно, био и потпис 
рабвнпп; а идгонир књажев упућен је не јеврејскиј општпвп, 
већ само >Раииву беиградском«8). 0 школама се зна само у то- 
лико, што се, као што горе ваиедпсмп, помињу свештенпцп и 
учитељи. Нпкаквих других ближих обанештења о томе немамо.

*) Давичова писма.
2) Грађа број 25.
3) Грађа број 10.
*) Грађа број 16, 16а, 17, 20, 28.

Познато је да је брак код Јевреја, уопште, важио као узор 
ппрпдичвоме жпиоту, то ј’е бпло и код наших дедова 0 међу- 
собној љубави и супружника и о брпжвиме старању
за одржавање породице имамо, у нашим пзпорима доста доказа. 
У сиојпм представкама Јенреји се обраћају кнезу и вавпде да 
морају храиити и пздржаиатп своју нејаку децу. Исто тако вп- 
димо и џпвовеке напоре жена које хоће да пруже помоћ својпм 
мужеипма запалим у беду и пеиил>у* *).

Вредно је изнети и неколике личвиетп, векилпка имена из 
иаше заједнице у Милошеиој Србији, уколико смо нашли података 
у нашој Држанпиј Архиви. Та се имена. иначе, јављају и у дру- 
гим дпцвијим изнорима, онде где је реч о књизи и вери јевреј- 
ској. — На првом месту треба пстаћп једно име које је чпвпли 
најнећу част целокупној својој заједнпцп у доба кад је жпнели, 
а 4^^^ и данас част еиима нама. То је Давид Хајим, пли јенреј- 
ски Давид Бехар-Хајим. Тачно се не зна је ли он био председ- 
ник општине, у еиаком случају он је био њен вајугледвпјп пред- 
ставппк. Када су се његови преци доеелплп у Београд, ко су они 
били и одакле су они дошли, све је то вепозвати. Од 1822. го- 
дине ппдпмо га у сталној иреппсцп са књазом све до 1830. го- 
диие, а његов однос према књазу није однос једног ппв0звиг 
пидавпка и »раба< према свемоћниме господару, већ иише при- 
јатељски, пвтпмвпји. Он питнрђује пријем квежевпх »врло љу- 
базних писама<, он му је конФидент, врши све могуће послопе• 
и вивчапе трансакције за кнежев рачун, купује и продаје за њега 
валуте, купује и набавља тавиле и трате, облигације и мепице, 
прави по њима закључке на бечкој берзи да се у Цариграду вз-
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врши нанлата. Њему књаз да буде носредник у норав-
нањима кад му дужницв надну нод стечај, а он је саветнвк 
кнежев у питањима кредита кодвко се коме може датв. Сем чнсто 
банкарских пссдоиа, он лично, обвчно са својим свном Асланом, 
нутује у Беч н Лајациг радв ^^^0^^ илатна н другвх фвнвх. 
н модерних тквва за кнеза н његову оороднцу, куаује н друге 
стварв, као н. нр. бвсерну огрлвцу, нвштоље н др. Он, уз то, 
чинн кнезу н разне ноклоне које овај нрама. У Земуну сусреће 
се са кнегвњом н одавде ннше кнезу у Крагујеииц, да се кне- 
гвњв стивво на распслсжење, ако јој што затреба, алн је она 
взјивили да је, за сада свачим снабдевена, но кад Давнд вде у 
Беч, онда ће она да чинв своје норучбине. Године 1828. његов 
свн Хајим Давичо, као већ одрастао младвћ, нрн крају очевог 
иисма књазу, додаје неколико редака у којвма изјављује књазу 
поздриие н сиоје дубоко поштсииње н верност. То исто чвнн 
често н Аслин. Кид је отац на нуту, син Хајим га замењује у 

си кнезом; његов је руконвс врло лен. Оба брата, н 
Аслин којн је, ззгледа, бво стилнз ксреспснденат очев, н Хајзм, 
нвшу лвсма кнезу на немачком језику. И Давзд н свн му Хајвм 
пстпзсују се н латинзцом н јеврејским нзсменима.

Старн н угледнв Давид је, но своме карактеру, до крајно- 
ств иоштен н солвдан. Он је врло побсжан, често иде кнезу у 
Кригујсвиц нослом. Мвлош га зсто тако често нирочвто, због 
иослсва, он одлаже путсвиње »због нризники«. Дивид се
користв својвм велвким утицајем код књаза да номогне својој 
браћи, солидарвше се са сиојсм једвсвериом браћом н узвма на 
себе сву одгсвсрнсст н даје јемство зи оне којима хоће да но- 
могне у некој невољи. Чудно је да о Хајзму, сину Даввдоиом, 
нема у Архивв нвједног номена симсстилиог рада, н ико је но- 
знато да је он заменио оца у нссIСизма н да је, као н отиц му, 
одлзчно стијио код киеза. Алн је Хајим, срећом, сиексиечен у 
нашнм јеврејским взворима'). Он носи нидвмак >Гевир«, н зме 
његово помиње се само но добру, јер је био нијвећв мецен н 
нрспагитср јеврејске науке н јеврејске књиге, које је, често о 
своме трошку, штимнао у беогридској Државној ^^^^^^^0^0. Да 
ли је Јзсраел Бехир Хајим, псзнатз вздавач Јеврејских књнга у 
Бечу, нод зменом Бохор ел Пирвас, брит нагаег угледног н за- 
служнсг Давзда илн му је бзо блвжи злз даљи рођак, можемо 
само илн не псзвт0ино тврдити, јер су нам, за сада,
извори сиромашнн за ово обивештење.

У најввђенвје из тога доби, норед долазн
^^^^0^^ С у з н н. Сузвнв су водвли трговвну, односно банкар- 
ску н мењачку радњу нод егзотвчном Фирмом: Кума
Сннови — Кумпанија — Аврам Сузин Бритји"). То су бида три

*) Види Алкалај, Јеирејске кљиге штампане у Београду; у Јеирејском 
Алманаху I година.

») Грађ* број 27.
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брата: Моша Јуда Сузин, Аврам Јуда Сузин и Израел Јуда Су- 
зин. Они су вмадв с кнезом разпе трговвчке послоае и стајвли 
непреквдно у нослсвнвм везама, али се не ввдв, из взвсра које 
имвмо зв сада на расположењу, да су и оип били кнежеви кон- 
Фиденти, као Давид Хајим. Породвцу Сузин сретамо и у јевреј- 
ским изворвма. И они као и ^^^^4^^^, носе титулу »Гевир< бар 
њвхов најстарији члап Моша, који је држао у Београду, о своме 
трошку, читаонацу и курс зв студврање верских двсдвплвна — 
Јешиву — звану »Вајоел Моше<'). Два му брвта Фигуришу као 
тутори У познвје доба старости — после 25 гсдвнв
од времена о коме гоаоримо, њега вадимо у Јерусалвму, где се 
ствлно настанао.

У ствлним нсодоанам везвма стајала је са кнезом Фирма 
Марко Алшех и Сслсмон Халфон. ХалФОне сретамо и у јеврејокам 
азиорима'), као мецене јеарејске књвге, после гсдвна,
и то Самуила ХалФона и Даввда Мордехаја ХвлФона.

Даљт уштедна пмена вз тога времена, јесу јеарејски грађвнн 
Русо и Озер. Њихове породиде дале су нвз вапредних и вктив- 
нвх грвђвпа. У нвшвм изаорима се помвњу од ЧЈаноаа тих по- 
родида ова имепа: Самуел Аврам Русо, Јаков Бехвр Давид Русо, 
Озер Аврам Русо, Моша Аврвм Русо, Нахман Озер, Аврвм Б 
Озер, Озер Б. Нахмап, Озер Б. Аврам. Исте дородице сретамо 
и у јеарејским нзиорнма, чвк после три децеиије. У исти ред 
долази и иородида Фархи, из које се, у изиорима, нсмвњу три 
члана: Моша Фархи, Рубен Моша Фархи и Исад Фархи.

Над сиима тим нмепима ^^4^^^^ рабиноиу како бди
вад свима члановима и оншнигарима и ралд за њихово духсвно 
и материалво добро. Овдашњи рабип бепте 4^^^^^ и дењсви Аврвм 
Исак Иардо. Р њему лвчно ие гопори се вишта у документима, 
али је, ипак, једиим пуким случајем, његова велика
Фигура. У једној представди, упућеној Књазу, од кога се тражила 
заштнта прстпву, како се изаоси, претераис великог разреза оп- 
штинског приреза над Јеврејима (узгред да напомеиемо, да је та 
представка једивв написава талијанским језиком) — налази се 
рабинерои печат од дрвевог воска. Печат носи јеирејоки папис: 
Аврам Јицхак Пардо, а у средиин је представљен јелен 

* који трчи. То је била нека врста грба београдоког рабива. Из 
тога се јасно види, да су представке, упућивапе кнезу, излазиле 
из рабпватске канцеларије, и да је рабин био, не само у духов- 
но-верском већ и у нолитвчко-содвалвом вогледу, ^^^^^4^^ пред- 
стаипвк београдских Јевреја.

Ово се види из извора Држаине Архиве, док о урчуууии 
рабива Парда, има података и у јеврејоким изворима Познато 
је да се његово име помиње још у Беогрвду, уочи Јом
Кипура, у Жж^Јавови, пред Св. заједно са осталим бео- 

< Алкалај, у Јеврејским Алманаху I.
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градским рабпвпма. Сем тога заелужвп Пардо писац је двај'у 
јеврејекпх дела, зиаппх Цицим УФрахим и Тахшите Кала.

Сва та и друга мвпгпбро^на и спмпатпчва имева наших 
дедова, која сретамо у пзиорпма а исто хако и она имева која 
се помињу иезава за моралне и материалне недаће, сва су нам 
та имена па срду и души и будила су нам топла осећања кад 
смо прелпетавалп оне пожутеле анале у Држаивој Архпип која 
их је сачувала од заборава! Чпнп иам се као да пппопп еретпсмп 
сноје миле и драге, као да, у машти, гледамо стару београдску 
чаршију и Јеврејску Малу, две тпппчве стране етарига Беиграда) 
Наши дедоип крчили су пут на материалном н духппвим пољу и 
љпxоиа борба да очувају име и веру и да пчувају заједницу пије 
била мала и лака. Они су, можда, имали још тежи положај онда, 
но што га сип ми имасмо и још имамо после велпког светскиг 
рата. Наши дедови живљаху у доба иелпког и судбовиевог со- 
цпалпиг и пилптпчког преокрета, када је сиемпћвп Ислам почео 
да се љуља на Балкану, а младе хрпшћааеке државе дочеле ло- 
ноио да ступају ва петирпску позорвпцу. Вероватвп је тај лре- 
лом у до тада њпхоиом мирном жпппту, зиачпи за њнх пајкри- 
тпчвпје доба ло егзпетевдпју љпxпве ваједв0це. Па ппак како су 
се наши мудри дедиип умели лепо снаћи у випој■ ептуацпјп и све 
су учпвпнп да се прпнагиде довим прпнпкама ! Они су увек те- 
жили да допринесу еиој део јачаљу младе српсте државе, а да, 
при томе, ништа не изгубе од свота дутовпог и традпцпованвпг 
жпиита Своју улогу одиграше онл часно и поштено и сппјим 
избпљвошћу и љубављу за веру и закоп успелл су да своју за- 
једнпцу диетаве на чврсту и еолпдву освову.

Мојим петражпвањем ове врсте нека буде запаљено, делој 
тој честитој старој геверадпјп, » једно кавдпно поште и призна- 
ња«1). Не кавдини од уља или воска, које се брзо гаси, већ 
вечвп ннампчак кој к не дигиреиа и пе гаси се, којп ће озара- 
иатп наша срца и паше душе. Нека бн се ово кавдпли, у душа- 
ма нашим, разбуктало у иенпкп пламен, да и ми, по примеру 
пашит дедова, будемо вазда пдушевљепп за наше духовне, мо- 
ралие и културие предвпстп, да их чувамо као свето васнеђе, 
ојачамо л подигпемо још шппе и предамо и.т нараштајлма у ама- 
нет чисте и иенпке, вечве и свете!

Г р а * а,.

* Да употребим речи мога уважвног проФесора и садашњег Управника 
Државие Артиве, Г. Ристе Одавића, коме нека те и на овом месту усрдна 
хвала на љубазности и иредуеретљивости.

1.
Без датума — >Објапљеппје, с којим се свпма у Србнји 

жниућпм Еврејима до даљег мог раепоножења право даје, да њима 
илкаква друга у Србији пп у чему судлти, енедоватенни
нн данак на њи понагатп ип тужбе њине прпмати, шгти њине 
тужитеље прпслушаватн може, већ да свакпга Евреја илп њего-
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вог тужитеља у нреднаведеннм догађајвма к мени с
ннсмом садржавајуће нредмете отношенија, ио ком ћу са сред- 
ством моје дворне канцеларије сам такви дела нсто тако реша- 
витн као н на нштанцнје које бн мн ненссреднс у руке дошле 
Свн Еврејн као н њннн тужнтељн нека у будуће своје иштанције 
уираво у моју канцеларију шнљу, без разлике бно он ту а не 
био<. (Државна Архива, Јеврејн).

2.
31. децембра 1819. — Хахам Мачн молн кнеза, да га нма 

у благонаклоном внду, ако бн стнгла каква тужба нротиву њега 
за нснлату дуга од 4000 гроша. Он бн тај дуг нсплатно, алн 
му се догоднла несрећа: изгорела су му два дућана у Параћнну 
и »у ненел ^^^^^^^3^^«. (Држ. Арх , Јевреји).

3.
11. новембра 1821. ннше Ахмаџн Јеврејзз књазу Мнлошу: 

»Благодејанзје оно које сам ја код вас чрез два лета 
никада забораиитп не могу. И рад сам бзо з душом з телом 
ваше благодејанвје з штедрољубзје и далше ужзватз и за ваше 
здравзје Богу се молзтз. Обаче мзлостзизј Госнодару тому је 
узрок бзо Кзр Ђорђзје Ћелеш којз је мене без сваког узрока зз 
вашегу конака нзиудзс з мзлостз ваше лзшзо. Обаче ји остајем 
онај зстз којз сам и бзо з навекз желзм вам нривржеп битз и 
благодејанзје ваше не заборавзти. Ји се сад као сзромах нахо- 
дим у Београду. Дуго време тумарао сам тамо и овамо, и сми- 
лују се двојзца од нашзх људи, даду ми до 100 гроша нара, а 
трећз ми даде дућан без кирије, н тако сад но мало дувана 
држим, те се тешко лебом ранзм. При том ево вам шиљем две 
луле аџзмешиш и мало дувана. Далше иокорњејше вас молим 
^^33^^ овај малз дарак место иелзкагс, као што је Христос од 
жене удовице две ленте. Прочем остајем и т. д. »нзжајши раб«. 
(Држ. Арх., Јевреји).

4.
ДАВИД ХАЈИМ.

11. јуна 1822!. — Извештава Књаза да је, но љеговом на- 
логу, узео од Р. Ђердо (ИзсћегДо) облигацију и сад очекује да 
Књаз учини даље но своме обећању.

19. августа 1822. — Јавља да је здрав стзгао дома. Даљс 
нзше да је у Београд Р. Наум и узео, но налогу и за
рачун кнежев, Д...........Двди: му ј : екиа: , дккнез жеии зе сее>е
бисер. Давзчо му је исказао огрлицу, купљену само за кнеза, 
која вреди 1000 дуката, али стаје само 11.166 гроша, а књаз 
зна да му он нише чзсту истину. Ако му се донадне, нека му 
јави да му бисер ношаље. Шаље му, у ^^3^^^, мустре од со- 
мота које су стзгле и које ће му се свидети.
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Октобра 1822. — Јавља кнезу зв взраижање Г. Димитрија 
Кујунџића, о коме му је кнез још даинс лоручио, да је био код 
Г. Ђорђа Катана и гоаорио с њим о тој аФери. Овај је тражио 
ОЗРР -11УУ гроша. Очекује кнежев налог по тој отаарв и стввља 
му се на службу. Моли га да му пошаље новац за бисер, пошто 
се приближује пештански сајам, а он је оскудан новцем. Није 
му хтео досађиватв, али гв време нагони да то учини. Ако му 
буде слао новац, моли га да то учинп неносреднс њему у руке, 
у 2У 81. по курсу који код њега леже.

9. августа 1823. — Одговара на киежеио писмо од 8. вв- 
густв и јавља да поиеренв му посао сматра као 'свршеи. Баш 
данас прелазио је у Земун ради прпјема меница за Цариград. 
Али бечка пошта је у задоцњењу, па је мора чекати до идућег 
нонедеокика, са меницама траовраеим за Цариград. Он ће их 
лично у Крагујевац донети кпезу.

12. августа 1823. — Обаиеттаиа кнеза да је данас прела- 
зио у Земун, у нади да ће примити поштом очекиване менице. 
У место тога, примио је извештај из Беча, да су менице дове- 
дене у ред, са сумом од 155 УУР Рјазћега, на 48 дана а Даћо, 
које се време рачуна ол дана када је издато, дакле по немачком 
стилу од 19. августа, ва за 48 дана да се исплате у Царигрвду. 
Радп боље оагурности нсшас је његов сип Аслан, лично, из Беча, 
са њима (меницама), и свакога чвса очекујем га. Чим он приспе, 
долази лично у Крагујевац, са менпцама. Дотле, нека кнез на- 
реди све припреме зв путовање у Царигрвд.

3. новембра 1823. — Јавља кнезу да му је син Аслан до- 
путовао. Још гв взвоштаиа да гв је онластио да на кнежеиом 
имању које он држи А. В. ћа1 шгг аи( 1ћге уоп 1ћш ћезКгепЛе 
ПШег ћеуоПтасћНдеђ всК еш ТауИ на 5РУР гр. Доставља киезу 
све то да би се могао свределитп и када пође у Крагујеаац по- 
неће собом и тај Тавил.

1Р. октобра 1823. — Пише кнезу да је здрав стигао кући. 
Одмах, по повратку, извештен је из Беча, да су првмплв извеш- 
ће из Цариграда да су послате трате акцептиране и нада се да 
је новац до сада већ примљен. Како је, пре свога поласка у 
Крагујевац, писао у Беч, за једиу трату од 1РР РРУ Рјаз^ег-а, 
сад га из Беча изаештаиају, да су га зв још оволику суму за- 
дужили у Цариграду. Моли кназа да му не допусти да се осра- 
моти пред нсолоинвм пријатељима у Бечу и да му пошаље 
5Р.УУУ РЈаз1ег-а.

12. октобра 1823.— ПотврЦује пријем врло првјаиоог писмга 
кнежеаог од 9. т. м. Моли кнеза да не гсиорв о стварима које 
су већ оаршене и у реду, већ о ономе о чему је његов слуга 
умољен да учини. Он ће му све јасно оаопштитв. Стигле су трате 
из Беча у сумп од 1РР.РРР РЈаз1ег-а, у 4 дела. Пошао би у Кра- 
гујевац, да иису празници, због којих није могао одговоритв 
својој дужности и поћи кнезу. Доцније ће му усмено иопрачати 
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шта је све било са оним допађајем. (^аз <1ег уегдапдепе Уог- 
Га11 . ..)

12. јануара 1824. — Јавља да је кући здраво стигао. Од- 
повара на писмо од 8. ов. мес. којим кнез доручује 10 аршиаа 
(Е11еп) ллатна, диетаиљајућп да ће кнез поруку прпмптп на време. 
Што се Дмкићеве аФере тиче, пише, да је поиирви с трговцем 
који тражи да му књаз пошаље 3000 гроша

18./30. јануара 1824. — Потврђује пријем киежевоп љу- 
базног писма од 16. т. м. а за оно што је уредно свршево, иемњ 
шта да јавља. Внди из књ. »Аћиго«, да му је књаз послао ио- 
вац ради изширења целога дуга Дукпћбвиг. А што се тиче ре- 
верса, о коме кнез пииирп, то нека буде њепоад (Давичова) брига: 
пиенаће му га са лрвпм писмом. Што се тнче Дукића, јавља да 
је ибдвештев, из Беча, од једиог пријатеља, да је ииоме исти 
Дукић дужан 750 ^. ^. ла би се задовољпо и да изпуби 1000 
проша, ако би остало мопао наплатптп. Нека се, дакле, књаз до- 
бро размпслп и нека му одгоиорп. Како је чуо да књаз тоће тог 
истоп Дукића да пошаље у Раб, ради наплате некопа ниица, то 
му обраћа пажњу како да се држи лрема таквоме човбкм. Што 
се тиче покнопв од 10 аршипа шатна, које му је ниенаи и кљаз 
потирдпо пријем, жсли му да га у здрављу ноеп, јер му је ве- 
лика рвдост елужптп твкиигв поенодврв.

26. Фебруара 1824. — Шаље идпииор на писмо од 12. ов. 
месеца, разумсо је даиу му наредбу, одмат отлшао у Земуп и 
лоручио суму за коју је имао ванип, а са овим дисмом задржпва 
се од пута, докле не стипну мепице, иначе би отнутоиао књазу. 
Прилаже две мениде у пзвоеу од 50.000 проша, за Цврипрвд. 
Моли дв му књаз ремлтпрв ту суму.

27.110. Фебру ара 1824. — Одговара на писмо пнежево од 
22. Фебруара и потпрђује пријем од 50.000 гроша, за два месеца, 
0 којимв је, у прстходном писму, бпло пивирв. Што се тиче 
Ађи2о-нпсмв, јввљв, да је оно отишло из Беча нраии за Цари- 
прад, и да ои тај кнежеа палог пије здбиравпо.

24. марта 1824. — Извиштин је да је кнез прпмно две по- 
знате трате и т. д.

3. априла 1824.. — Шаље му две трдте, у пзиосу оп 50 00О 
гроша, иа Г. Г. Фуа и Камондо у Цаппгриду и тражи да му ио 
вад иошаље. По дрлзннку блће енободан да га пиxодп.

2Б. впрпнв 1824. — Одгииарв ла писмо клежбао од 7. т. 
м. лреко Г. Алексе. Разумео је све кнеж0Уе млредбе и јввљв дв 
је све у потпмпоме реду. Двпвс је бло у Земуну, пде па је Г. 
Ђорђе Кикоро звмолпо да Р. Тондлоанћм да 25.000 проша. Пошто 
није прл новцу, моли плјтљмдппје кнеза, да он ту суму преда Г. 
Типвловпћу, да њега задужп, па кад буде стпгао иовад из Цари- 
прада, онда иека кнез задржн себп издат повац. а њеса том су- 
мом одужи. Молп кнеза да му 0 томе јавл, да бл се мопао опре- 
деллтп.
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3. јуна 1824. — Потврђује пријем писма од 29. т. м. Ра- 
зумео све што му се пише. Кнез је Г. Д. Пстронићу исплатио 
20.000 за рачун Давпча. Јавља кнезу, да Г. Топалонићу исплати, 
за сада, само 8000 гроша, а за остало ће му доцније јавити. 
Примио је 10 000 гроша, послати му на његов рачун, а што је 
препоручен код Г. Ђорђа, врло је захвалан. Не може платити 
никада кнезу за све благодетп које му 4^4^, већ се Богу моли 
за његив дуг живит, и т. д.

23. јула 1824. јавља се Даввчо из Земуна. — Кнез Мплош 
гааље налог Давичу да му прода пиринач. Давичо не може да 
добије бољу цену од 71 гроша за трампу робе. Још му је пору- 
чио кнез шољице за ка$у. Давичо одговара да ће озоршото по- 
руку и сам их однети кнезу.

3. августа 1824. — Давичо се у Земуну срета са књегињом 
и пише одатле кнезу да јој се ставио на расположење, ако би 
пмала што набављати, но она је казала да, за сада, неће ништа, 
већ када Давид пође за Беч, она ће спремитп своје поруџбове.

Јавља да није могао набавити лепше пиштоље, јер онакне 
какве кнез жели не раде овде, а и скупи су, око 100 ду- 
ката. Него када оп или сип му Аслан пође у Лајпциг, тамо 
ће купити што лепо. (1ћ.) Хајим Давпд се потписује и шаље 
рукољуб. (1ћ.)

29. септембра пише Давичо из Београда да је продао за 
рачуи кнежев 33 џака пиринча по 75 гроша. Цотнрђује пријем 
повца; није могао одмах послати одговор, јер га је бројање сит- 
ког нинца задржало. Добио је 152 гроша мање. А да кнез не 611 
посумњао да је тако, пише му да је сам, лично, новац избројао.

Октобра 1824. — Примио је 133 гроша и захваљује кнезу 
на поверењу што му је отвории кредит и исплатио 2000 гроша 
Арси Притићу. Моли кнеза да му иде на руку у Алај-Бсговој 
аФери, јер му он једвпи може помоћи у овој стнари. Охбплпчно 
дошао к кнезу, али му је син Аслан отпутовао за Осијек.

23. децембра 1825. — Пише из Беча, да не да ништа, на 
свој рачун, некиме Ђорђу Вартасу. Пз Беча путује за Лајпциг, 
при понратку, хоће са квежеоом дознолом да оженп спна Аслана. 
Поздравља кнеза и пл. му родбипу и од сина Аслана.

10. Фебруара 1826. — Пише Хајим Давичо кнезу, у осу- 
ству иченом.

19. Фебруара 1826. — Пише Давичо из Беча али писмо је 
паппсано још у Београду. Хајим је само омоторао очев потпис.

Ап Носћмоћ1дећоћгпеп ипћ Носћдеег1ће81еп Негг!
Кгадоећа1х

Ве1дгаћ, 1./13. МЗгћг 825
Е. №оћ1дећоћгеп ћаћеп тћ, зећ^ет 1’сћ Заз О1иск ћаће, 

}п 1ћгет ОЈепз^е ги зеуп, зо ује1е ОеЈаШдкећеп еггејдђ ћавз 
јсћ каит ете пеие Вћ1е мадеп мигће, мепп |'сћ тсћ! 1ћге 

з
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МепбсћепИеће зо ди1 кепп1е, пип тизз 1сћ 1ћпеп ет Тгаигјдез 
8сћикзаћ1 ћепасћпсћћдеп мо 8!е зе!ћа1 ез аисћ дем88 егЈаћ- 
геп ћаћеп, Јазз ^едеп дјезе ОеИег ичг а11е јгп Реиег зЈпЈ, 
^епп 8Је ћаћеп уоп ипзегеп кеи1еп Огеу 1пз Дгез! §езе1г1 ^огип 
1ег ет ОгеЈб 1‘п дет А11ег Јез 7Р1 Јаћгез агезћеК јз1 ипЈ Ше 
Апдегеп г^еу Ећгћсће ипН Кесћ1асћаНепе Регзопеп 81‘пЈ, ^еЈсће 
даг пЈсћ1 уоп Лезег АГаЈг ин88еп У1е1 ^етдег Јатћ де^исћег1 
ћаћеп, а1зо котте 1‘сћ тћ ТгећпепЈе Аидеп 1ћпеп ги ћ1Иеп 
ипз аиз Шезет 8сћЈскзаћ1 ги геИеп, Јепп тћ Оо11ез зетег Н1Ие 
81’е 81‘пд дег ипз аиз Шезет 8сћ|‘скзаћ1 ге11еп капп ипд кет 
апдегег, Иепп 81е ^егЈеп аисћ мззеп деи188, дазз уоп ипзегеп 
ћеи(еп кетег 81сћ т зо1сће ОеЈедепћећ етде1азбеп ћа1, Иепп 
м-п а11е аисћ 1сћ Јп8дезат1 з1ећеп ди1 тћ ћејћ ипЈ 8е11е Јиг 
Шезе ћеи1е дагит ћ111е 1ћпеп мЈе 81'е ат ћез1еп мбвеп ипз 
аиз Лезет 8сћти(г ћегаиз ги мзсћеп, ипЈ ^јг а11е 1ћге 01‘епег 
81п^ ћ18 ап <јет ТоЈе, тћћт уегћагге тћ Асћ^ипд ип^ НапЈкизз 

1ћг 01‘епег
БауЈд На1‘т.

5.
5. марта 1824. обраћв се молбом Ахпм (браћв?) Мвзлум 

клсзу, да нареди суду, да га пстш^^^^дп од плаћањв дуга, пошто 
је похаран >до голе душе< однесен му сап сспап и 7РР гроша у 
готову. (Др;к. Арх., Јевр.)

6.
22. вприла 1824. — На трвжеље Мплошеао да се пекв ље- 

гова роба откупи од страпе беогр. тргоааца, Обштеотао — болта- 
џпски есивФ заједпо св јеирејоким еспаФОм -• у чије се пме је- 
врејски потнроује Давид Б. Хајим,- — сдгсиара књазу : >да је 
еспап преко јего пат•оаарон п ,трпдуплироп него што овдс мп с 
пашим тргсиачкпм пптересом продајемо п да се овде твкав еспаи 
пгда п вавјекп потрошптп нс може<. Затим се велп >да еспап 
није спе као што његова Фактура гласи«, миоги артпкли не би 
се сад могли продати, а пекп се пигде не могу нотрошнтв. По- 
корпо моле кљвза дв се пе љутп што одбпјвју ион1УсРу пм робу. 
Опи би зв љегову љубав прпмилп п десет пута већу колпчвжу, 
али су увсрепп да књаз не желп њпхову штету. (Држ. Арх., Еснтф 
•болтаџпскп).

7.
22. децсмбра 1829. — Мојссј Лебл тражп одобреље за из- 

воз 1О.РРР ока лојв »у Цесарију<. За овај лој нлатио је аренду, 
клво своју стоку и свкуппо пекелико хпљада ока лоја. Од оисг 
контагентт двће 3РРР ока »мумћпјама«, две паре' нпже од таксс 
утирђРпР. Има више годппв од како је прРшас у Србвју, ради 
часжс и поштежо са иплајетсм п нпквда нвје пмао с њвм >жак- 
исга процеса«. (Држ. Арх., Јевр.)
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8
7. септембра >830. — Фирма >Марко Алшех и Санамов 

Хапфор« чбстпуа књазу Милошу стлдаље »Кљажбвског Достојан- 
■ства Нденедсувопог<.

8. иктиерв 1830. - Иста Фирм.а тражи дозвопу да један 
члан њен може огпмт^^овв^л у Букурешг, јер ппа добру припику 
у друштву Стојана Камараша Том нрпнпким Фирма, у псто време. 
иудп се књазу, готова да га поспужи.

17. августа 1831. — Обраћа се иета Фтр.ма књазу с моп- 
•Оом, да пареда да се њен чпан што прс пуств пући, гошто је 
већ 30 дапа од како је пвпустно Букурешт п 21 дап пздржао 
»Когтроманац«, а веома је поурббан у радљп. (Држ. Арх., Јевр.)

9.
30. јапмард 1831. пишу београд,екп Јеврејп кпезм Мп- 

.лошу: »како је пама Суд и оештество београдеки паказапо да од 
дапас и мп морамо дације са варишанпма заједпо даватг. Мппо- 

■ссвнг Гесподару мп се не пзбегавамо од ове дужнестп п ваше 
паееге кејл су пам свет (!), но тенпке вросимо да иам од Ваше 

•страие у овем прлзроил нраведљпвост учлнп.
8 ФНЈруаргт 1831. пишо кпез Мипош пз Крагујевпа Суду 

■општвпе беопрадске: »Мени је дошло до знања, да стс ’урошкивб 
тамогпњо псрезаап на варешаге хрпстијапе и Евреје; не каке сте 
горезапн п иа колпко сте гнаиа раепипижппп или каквп су ло- 
вмспце тп трошковп, о тем јеште мп нпшта лозпаго најо. Мени 
се чпни да би потроепо 6впо, да иајпре попишоте колики своги 
хрпегпјанскп ожењепи чпдпеап у жнвп, коппко пи чп-
•Футскпј, коппко прп том сптжнтења, попови п мчиу^.љи нишп пма, 
копвко еарејскпј, и копико еећара од обе еокто, а копико ппо- 

■ссРапаца којп с,у текем аешп.1 у (!), пак давас јесу,
■ссури 1^^^^ а потом поспатв тикив еппсак лајпре мепи на иро- 
алђењо како мођутим п суму од трешкева, паа иотле тога да се 
ртсгопожење учппп. Ви дебро знате, да је ева етиир за Београд 
јошт воиа, па сввки поиост прнчпљаиа пезидоиињстао опдкаим 
иа којо се пипиж6. Зато је пужно, да сс у овикпм с.^тчвјеинма 
восма нредиттрижни пипизимо. Евреји одпизо опет тамо, кејп ће 
и.ам и ово ппсмо уручптп. Ја сам јп успокојпо да ћето пм спра- 
иодњпвист тчппптп, п по тему гпеаајте те пх узмирпуо, да пс 0п 
п:езадовоњви иттини. Иизи0енежпте све жгтеље п хрпстпјвве п 
Евреје, пак прпзииишп кметиие од обе страпе, попажпте пм све 
тришкиве да знаду на шта је што отишпо и је пи род да се све 

■ссруке они трошкева па све порежо, пак, опдај по сгравеаљгво- 
стп п гогежите тај трошас Ово све уредпти како треОа јдаите 
п мени да знач кико сте уреагрр. Кажите п кмотоипми варош- 
кпм зи и у Оудућо, кад што од урошкоад пмапи буду да порожу, 
позову сиакога п кметеве еарејске, јорбо кад п љп Оицију порез 
требало Ои да бар п онп знаду пашто што трепгп. Како се пскљу- 

з*  
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чавају из пореза патаи служитељи, свештевоцо и учитељи, такп 
би требало да се искључанају еврејски кмеуови, попови и учи- 
тељи«. (Држ. Арх., Јевр.)

10.
12. априла 1831. — Пред,ставвоцо београдских Јевреја, са> 

рабином, подносе кнезу представку (на талијанском језику) жалећи 
се што београдски општински суд није хтео уважити списак је- 
врејскпх чланова, 176 на броју, у који су урачунати и сиромаси 
и учитељи, ради разреза општипског пореза, већ је тражио да се 
у исти унесу и домаћина и трг. помоћвоцо. Подпели су,
наквадво, други списак са траженим додацима, али Суд ни њега. 
не хтеде примити.

16. априла 1831. — Кнез Милош одговара рабину београд- 
ском: >Пз писма вашег од 12. т. видпм да се тужите на обште- 
стни београдско, што су на Евреје тамошње превелики данак на- 
ложили и да га ви не можете дати док се најпре к мени не о- 
днесете. Пстина да сам ја заповедоо београдском Суду да се не 
би у прочим отношанијима вашим мешали без мојег знања, како 
ти у стварима охносећом се к пресуђени, казни и т. п. да не- 
би вам се у таквим случајевима каква неправда учпнпла; што 
се пак данка тиче, ту не би требало ни мало да протовоссловоте 
хамошњем општеству нити да се к мени за хакну ствар односите. 
Данак је обшти и сваки који у једној земљи тргује и жпви мора 
данак да даје. На вама је сада текем варошкп трогаак наложен 
и то по авалогојо, пак се тужите; а како ће бити, кад се уста- 
вооо правилпи данак и то по имућству сваком илп тп на чилде 
као што је и по другвм царствома? Ја вас извештавам да ће тај 
ред пореза скоро и на вас и на проче тргоице наспостанпти и 
ако ком вепоиољва буде ова уредба слободно нека одлазп одатле 
у друго царство куда мисли да ће бити слободан од тога данка;: 
овде без данка нико не може жпнетис. (Држ. Арх., Јевр.)

11.
4. јануара 1832. — Саламо Ковортоћ моли кнеза за интер- 

веоцоју у наплати облигацпје од 1000 дуката од Милпје Стано- 
јевића и Стаке Павлоноћа. (Држ. Арх., Јевр.)

12.
25. јула 1832. — 25 јеврејскпх грађана из Београда моле- 

кнеза Милоша: »Ваша Светеосто Молоетови Государу, Молбом 
озвоеоте пашом приступамо снехлим стопама Вашим п љубећи. 
скут и светлу десниду вашу и прпвосомо смирењејше прошеније■ 
паше и проходомл с оелоком страхопочотанојем и мелећо снстлу 
власт вашу да бисте отсческу и иладетелекују милосх нас по- 
моловало и одобрплп да можемо у пашпм дућанима п^о()Дотвато^| 
дарчин и каранФил; и прочп лваково ствари што се тиче и то> 
пак милостивјејто Господару повајвоше соротоња дођу код нас.
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и купе који преднв нису у апотекв будући да је наше
продааање од оааке отвтра по 5 пара, поетјавше 1Р пара«. 
(Држ. Арх., Јуврујв).

13.
5. јуна 1833. — Јаков Булв и Симоп Болак >отарсверца < 

моле кнезв да им уступи арепду зв пијаивце, у држтпв.
28. 1833. — Јакси Була тужи Спмона Полака за

преввру. Јер га је ш^згсиорвс да иоапне овде, а он ће ићи у Кра- 
гујеввц нв лицитацпју. Међутпм Полак се са Јакоисм
Швхецсм из Земуна да његв, Булу преваре. Оп је штетоиао због 
пајтааца 65Р Фор. 4РР гроша »и осам месеци што је трошвл од 
оиогт нсвца<. (Држ. Арх , Јевреји).

14.
16. јуна 1833. — Јуврујскт београ.докт општпжт оРраћа се 

кнезу: >У лето 831 имтли смо чест преклањата се пред Вашу 
Сиетлсст за узрок двнвк и Втшт Саетлсст нрРноручво пвс да не 
би нам непртаду учвнвоа и дали смо први пут 18РР гроша, т 
други пут одма су нам аише узели и тако проче су нам усуви- 
швов до еајпоследњп пут суаикила до 45РР гроша и иоибито 
тога сбоагиртов да нратамс нврод да се чпсти град п морали 
смо впше од 6РР гроша; пак смо трнила међу ивс да не
дссађујемо Вашој Сиетлсоти. И Вака Сиетлссг зна како је нвше 
жпвљење од мало чест или кредит које смо га доОили со тим што 
се наоазами под Вашему Сиетлост Држаавее (!), а друго немаде- 
мо ништа у жашвм рукамв и сас ничам и од тога двје-
мо оироаамт и учптељимт и проче толике трсшкоие и то свм 
један Бог зна и нвше срце како живамо док можемо 
наш леб п квд иде сва наша трудба и мученије бадааа. Соавм 
чекали смо Вашу Милост дсоазанију у Беогрвду (!) и да се про- 
симо да нам милост али сада пе могући више арпетв
ввдећа како су нам двли кметлив О^^^^^јртдск^ж једну ноту сас једну 
пеовку суму од попца кое ие млжемо азноттати и оште хоће да 
им дајемо кулук и патроле, и лвл не можемо разумети чрез какат 
узрок намв све оуиишају тсоико тсввр и отугсст. Него ми друго 
не млжемо наћи окром да трвже крвја како да бегамо од паше 
земље. Зв ото нрвнтдтмс пашој отепеској маооств и нросамл дв 
би Ввша Свеалоот жамв дарост учпниоа да пам заповедате резном 
што дт нлатвмо и да се ие мешвју нв нвс и покрајете нас под 
пвшу малостввјејшиј крила и пе раопустату нвс. И осттјемс мо- 
лити се Бога дан и ноћ за ваше длбрл, 3^^^^ и од птке Фамилије 
и дв трвје Ваша Милоса аакечајстао довек амин«. (Држ. Арх., Јевр.)

15.
19. јуна 1833. — Лезер Исткоааћ тражи ишаервешцију кне- 

жеву зв нвплату суме од 296Р гроша што му дугује Азис Спај 
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Аго. Кадија му је бпо одоброе да му за дугујућу суму мож& 
нродати кућу, ала су Турди порадиди код Ђа-абева да спрете- 
иродају. Новад му је петребав, пешто је у поеловома изгубп^ 
сву омовову и >у тргевопу пес'традае и кевечпе себе упропастоо, 
лреко мог капвтала озгубљепег јоште сам дужан«. (Држ Арх., Јевр.>

16.
12 Фебруара 1834. нпше Саломон >всрви подапвк

и београдскв житељ« књазу: >. . . Преепм Вашу Светност да би 
моностоввпм и штедрољубшшм отечеекојвм оком и про-
шенпје моје пасмотрвни у прпзренију садаппвег мојег копечног 
падепнја, ако не би Ваша Светнеет к менп бпагевакпепа н ру- 
копемоћ бина. Чрез штастија мојег које ми се догодвно нре 26; 
дапа, путујући од Земупа до Пвђвје и песгане мојег бурета с 
повцнма у којем је бвно 17.200 Фор. сребра, тако ја утреФпм се-- 
опда у Бечу, када се ово штастпје моје догедоло, чујући то кре- 
двторп мојв пак мсне прпзову и кажу: мп захтевамо сигурадпју 
од тебе. Тако ја покажем рачун љима од деног мог стања и прп- 
мања, тако впдећп кредвторп моја да од трговада београдск» 
пмадем првматп и да се могу они оаплатотп, тако опи онда зах- 
теваду од мепе да ја њвма дам да од свију трговада бео-
градскн да се они могу иаплатптп, тако ја опда будем прпиуж- 
дан, будућв да сам се треФио у њоовем месу, а у туђем дар- 
ству п нужда ме промеравала и тако дам од страпе моје пллI^ц■ 
па трговада бееградско, и тако незадржапо одма пз Веча пођем 
своме етечеству да бп могао пре доеоетп у Веоград но што би 
пониде прпсаене. Тако један дап пре у Всоград понпде дпсвенс 
но што ћу ја доћи, и трговдп се на понпде подппшу, а вмаде 
пекелоке пелоде (!) што се ипсу хтенп овдпшњп трговдв нодпп- 
сати, а особепо, Мплесхпвјејшо Господару, имадем ја којекоме и 
овдашњим н.удима даватп«. п преклвње књаза да наредв
трговдпма петпоепвдома менвда >да пе првзнаду другоме пна- 
ћатп но менп, а ја се обећавам пред Светлосто Ваше (!) да ћу 
псхе понвде с педопеом посгаввт овде и сваком предат натраг,. 
пак онда сваком разнежот но дугу п сввма равпо псвплаћвват. 
К томе могу за прекратког времепа свима 
свој (!) естат п иадапчја спог сачуват«.

1. Лечт Адут, Ого58ћапЈ 1ег. ^јеп .

одужит асе у часх

>00
2. Сабетај Семо

1 1
» .... 8000

3. Псак Плиша Коеп > .... 900 ) >
4. Ашер Самусн .... 501)0 >
5. Јаков Кшкеиазп > .. . . 4500 >
6. Кока Јаков Кдвјас > .... 7000 >
7. Псак Аврам » .... 6000 »■
8. Јаков Семо > .. . . 3500 >
9. Арон д' Мајо > . . . . 5500 »

50.500 1.
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50.500 Г.
10. Лазар Менахем Коеп №1еп .... 1800 Г.
11. Хајим д' Мајо » . . . . 1500 >
12. Исак Камондо у Цаапграду.......................  25000 <
13. РаФаел Саламоп Аврам Сруа, Царпград . 3600 »
14. Хпскија Кармоп, Царигрга........................ 6000 »
15. Фоло д’ Фрателп Тееее.................................3500 а
16. У Лппоскп од прплвке. . . . 12000 а

104.200 Г.
1. Брат Едпас . . . . 3.600 г. - г
2. Ђуру ^^^^^0^ . . . ... 8 000 » 4 000
3. Мојсгс Иооша Косп . . . . 6.000 » 4.000 а-
4. Цветко КарартеФапу . . . . 7.000 а 6.090 »
5. Коста СараФ .... . . . 7.000 » 6.000 »
6. М|П^лпаћ . . .. . 6.500 » 4.200 а
7. Мплутоп Радованош1ћ . . . . 6.000 » 6 000 »
8. Хчјом Бзхзр Аврам . . . . 10.000 » 5.000 а
9. Исук Самуол Кодеп . . . .' 10.000 » — >

10. Мојсес Бзхзз Анрам . . . . 7.000 а 4.000 »
11. 1^06^ Бељумни Амар . . . . 3.000 » — >
12. Моулко Иавлоооћ . . . . . 650 а — »
13. Дрмотрије Лазаревпћ . . . . 1.300 » — »
14. Салалоп Давид д’ Мајо ... 2 400 » -
15. Хујпм Бзтзр Модредуј . . . 22.000 Г. 110.850 г,

22. поосмбра 1835. — Саламоп Копортоћ тражо од књууа 
оороштај осталгх дурова, оошто је до сада нспрсставо дугове 
псплаћовао, ре впше псма по одакде да пстрано себе о шс-
сторо деде.

25. јуна 1836. обраћа се КопсатоП понова кљауу тзрдсћп 
да је све дурове подлорио и вуравнао се са 49,45 Г. од сто од 
расородатор пмања. Плперилцл су се слплов6ло о меппце вратнлп 
суду. Само је још код једпор коопсгопера остаоо менода у оу- 
посу од 18.000 Г саебро. Пројател.и ттсло Со ра поооћи да опет 
0^4^^ да радо ало се Соје, да се опет не орптестирују ове пс- 
повраћенс мепоце, чпме Со о опо сноје. Моло књзза уа
једно да му се уСор опот оснгца пе ст6не на пут.

30 јуну 1836. — Иудаје књау М0оош пу Крапујснца 06- 
јављенијс Саламону Конортпћус .»Иудућн ду је покау6тељ прпж- 
јататсљ жотеља о трповца Ссораадск^оп Салам0па Копортпћа 
све омапоје под кроду оаплу подпуло п Судућо ду су се кредо- 
рорп п арово пу кроде оапос већ папиатолл, то се ра-
чупо твј у кроду м.тплу шсгоиу улгазећи за сасв0М свршене о 
лкоич6ве иуд6ло; а оопо оСјанљује се рваколу зпато падлсжп ду 
је дупу рвоСода Саламону Копортоћу тргошшу своју па пово уа- 
оочетп п у овој шцо влкаква паеијаствпја ду му не Ч0пп<. (Држ. 
Арх., Јевр.)
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16а.
Ч. маја 1834. — Моли Ртхолт Дтвилт Копфипд кнезд дд 

ислободв мужа притаорд због дупа од 8РРР проша. Штеуоадо је 
те нема да плати. Нека кнез буде млооспвп према петоро деце 
с којима се она нтлтзи у крајњој нужди. (Држ. Арх., Јевр.)

17.
18. селуембра 1834. — Буовот, омлрмот Самуила Зонана, 

жали се кнезу што су кмбуоаи с поовцијом и лдндмримд упали 
у њену кућу и однели цело оокмћанстао и халшне, а ооттаиои. 
у соби, само једну асуру. На љено питање, зашто они то чине, 
пишта не одгоаарају. У оредсуатцо се даље вбли, дко муж нешто 
дугује, пма он лично да одгоадра, а онп су однеов њену личпу 
саојлпу, што је донела од родитељске куће. Тражи да јој се 
суадрл пдурдп врате.

Истога дана мпућу]е се порњи акт од стране књджевске кан- 
целарије Суду окружја и втроши београдске >на извиђеиије и из- 
аештбнпјеа. (Држ. Арх., Јевр )

18.
25. повембра 1834. — Исак Ј. Коен, пмломоћник кредитора 

масе Коноруићд, копсуауује да је взравнтње са кредиторимд по- 
суиппмто са Ч591о с тим да се дуп од 5Р.РРР Фор. осплтти за аремб 
од 18 месеца по 07.УУУ сааквх шест месеца. Тражп да се прва 
рата која је већ депонована суду, пзда њему да бп је подеови 
кредпторима, како ови не би још више штетоадлл. (Држ. Арх., Јевр.)

19.
14. марта 1835. — Нахман Озер, Самуел Русо и Хајим Да- 

апдоваћ (Давичо) м^мћмјм кнезу Мплошу следећу предстаакм: 
>Прошле подине кад се је тамиз и кдптдр оадашњи овцитврто и 
ми смо се при встој десили, желећи као и оав пода-
ници књджевстта оаог по неко бреме на себе узети, пддмеуали 
смо се у ипиј лвцвудцвјв и обе ове аренде истерамо, проулау до- 
садање њене продаје, на пиооку цепм како је и Вашему Височе- 
ству изт6сно. Ми осуерааши ове две арепде на оваку пвооку цену 
знали смо да штеуоаатл морамо но нисмо ни марили да сваки по 
хил.тду две проша за једну подину штбуујемо. али нисмо се на- 
дали нити мвслвов да ћемо пттертнв бити да три подипе ове 
аренде држати морамо. — Штетд ова коју смо и ове подине пре- 
трпиуи морали, особито у кдптдрм, збоп мале воде, лринмдилт 
нас је овом лрозбом ВтпIе Ввсочапо1то мтружДавати п прекор- 
њејше молитп да не бисте нам аашм књджеску милост одказтои 
исооеодвтв нас од ове аренде и шубте која нам је изаеспд и 
јдапо нам предстојиа. (Држ. Арх., Јевр.)

2Р.
19. марта 1835. — Естера, супрупа Јооеаа Алмузлипд обраћа
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■се кнезу: >Јављам через моега мужа, Јосева Алмузлипа које је у 
ЈЗемуну здтаорен више од 15 месеца за оне новце које тражи Са- 
ламон Конортећ и њепов ортак који су од 36муна до Ппдаје по- 
крдђбни. П од њета данас траже оне ноацб. Молоетово штедри 
ЈIекреввтељу, ви се можете од овдашњи трговаца и кемесоепбра 
озаистота за његево аладдње измеђ урговдцд, како се до сада 
владао; он је за своје дугоаб ез куће бакар продао и дуп лзпла- 
;ћао како шта је мпопема трповдлма пезнате, а не да бл он у 
лвоме весрећвоме каково лукаветве веи>ве учвнее и да

•ову нужду трпи данас, а ја овде с чиуаере деде од глади да 
умирпм! Тога ради ја кол6нопреклоно л препекерво молем да бл 

<се моиестоејејши смаиоадто етечиеке блдгеозаелелн и моје смире- 
пејше прешеаија блапевдсметроид . . .< (Држ. Арх., Јевр.)

21.
12. јуна 1835. — Фарма Самуел Саиамев Коен и Моренл 

ЈЕлнјас Кевортоћ, вз Веопрада, мола књаза да нареди паплату дуга 
од Турака према приложеном рачуну. У мепиваце^е се даље вили: 
>Мл бл се по делу овом и славном Суду овдашњем отпеио. Ал 

<смо тврдо ув6р6ни, да нам еиавне Суд не би мопао пом^^е, да 
нам војвода обачнн ресум па сто десет не узме. А кад ба то 
још ^01™™ мерали, онда бе ие само процент, но и од калитдлд 
пећу част изпубили. Шта ааше, кад се у ирозреније узме од кога
<нам времепд вевдо ири Турцема леже«. гроша пара
/Нота Мустл^Фа Табак тсиоиа син ... 118 30

Ђор МустаФа . . ...................... 2611 10
Аџп Сулејмдп Терззји..................... 50 18
Ђенч Ага........................................... 205 —
Мула Ћерим...................................... ] 398 23
Али Беп Кааакџи........................... 24 20
Овопа отад Херимио Мемед .. . 24 —
Псуаои код Алај Беег...................... 9 20
Куле Смпп...................................... 25 —
Мула Алија К^г^ии^ја...................... 20 —
Делв Усинп Т^ииг........................... 108 20
Амет вејводип ш>ом:...................... 17 17
Кара Мемед арабаџвп свп .. . 11 10
Пбеш Реиз Ерлвја........................... 77 —
Аџи 3^^^, Аџа Али и Тусун . . 1188 —
Мула Садик...................................... 411 —
Уста Шериф Куџа Уста .... 2231 10
ШерлФ Алија ... .... .56 —
Сднџак Бдрјактаиев сен .... 22 —
'Ћатип Влдоп К^апл...................... 29 —
Ширлф Кааану................................. 193 —
Теибас п^Ј^Ј^мџ^а................................. 557 —

Сума 10.389 18
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22.
3. повембра 1836. — Лезер Исаковић молп кпеза, да му 

продужи рок исплате од 600 дуката, што дугујс децама (!) оо- 
чипшег Г. Коде Марковића још за 6 месеца. Ако по пстеку тога 
рока не нсплати, нека кпез учпнп с љпм шта хоћс. (Држ. Арх., Јевр.)'

23.
6 повембра 1836. молп Озер Аврам Русо кпеза Милоша да 

му вздејствује ваплату дуга од 800 Форинти од Г. Грујовпћа. 
Ову је суму Русо дужан Копортићу, али се њоме, по одобрењу 
Управе Београда, могао корпстити три меседа. У међувремепу 
Грујоввћ купи кућу и да би всту псплатио тражи зајам тих 800 
Фор. од Руса на трп мсседа. Рок нстиче, а Грујовић пе плаћа. 
(Држ. Арх , Јевреји).

21.
28. повембра 1836. обраћа се Бењампп Иппто >пз Сарајева« 

књазу Мидошу следећом молбом: »Јошт у време Сулејмаи Иаше, 
кад сам се ја овде у Београду у делвма моје трговпне за не- 
колпко времеца бавио, догодило се да је есвап мој, којп је пз 
места пребивања мог Сарајева у Ваљево донешси, и отуда к Бео- 
граду оправљен био, у путу међу Ваљевом и Београдом од зла 
људи дочекан и разграбљен био. Ја сам се, као што се може 
бптп Ваша Свотлост опомиње, с тужбом мојом и с препоруком 
тадашњег кадпјо београдског к Вашој Светлости обратпо, молпв- 
шп се да бн се крпвди опп проиашли п да се мепи штета моја 
пакпади плп порсбљепи еспап патраг врати. Ваша је Светлост 
мепи на то обећпла да ће ствар псту дати пспв-
татн и да ја спокојан бпти могу будућв да ће шхета моја бе'з 
сумље бити накнађеиа Наскоро затим отидем ја по делвма моје 
трговвне у Румелвју, а отуда вратвм се мојој домовппи у Сара- 
јево, п таковим пачпиом буде ствар оп.а мало по мало сасвим 
заборављепа, питн сам ја од оиог времена кадгод више вмао прв- 
ликс Вашој Сштлости појаввтп се, а пвсам хтео ни досађпвата 
со твм.

Нв сад ие досађујем нвти шгогод од опога тражим; но бу- 
дућп да, у ш зиој всћ старости мојој, намеравам поћи па пут у 
Јерусалвм. тако прекорно мелпм В. Светлоет, да бп се смнловали 
мали дарак и мвлествњу датп мп у помоћ к путу п памеренију 
мом, а покрај тога и мало ппсмсие препоруке, јербо сам тврдо 
увереи, да ће ти милоствва реч и врепорука В Светлоств, свуда 
уважепа п поштовапа, бвтн у иомоћп«. (Држ. Арх , Јевр.)

25.
21. јупа 1837. пишу виђенпјп београдеки Јевреји киезу Ми- 

лошу: Поводом тим што бпвшп рабпнер обштества пашег ког пас 
је и сама Ваша Свеглост на емирјсјше ирошеппје наше мпло-
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стпво ослсбодити благоизволила, не само пе удаљава се од свој- 
ства рабпвера, по на против тога, желећи себе дубље овде уко- 
ренити, сабрао је јуче вајсиромашније члепове обштества нашег 
уговарајућији да му опи даду своје иодписе како су с њим за- 
довољни, паводећи пм да јс то и височајша Ваше Светлостп во- 
ља; пашлп смо се припуждепп Вашу Светлост ево п повторптелно 
обезпокојавати с отмепом учтпвости прпступајућп вам скуг и 
светлу Десвпцу пољубптп, препокорпо молећи да би се милост 
Ваше Светлости и у овом случају постојапо пад памп пзлила,. 
решитељпо забрапивши овако худог карактера човеку вашпм за- 
коп 'давцем и жертвенпком у будуште бптп. — Очекујући всемп- 
лостпвјејшега решеља, пребивамо с отменпм впсокопочптаппјем 
Ваше Светлостп всемплостивјејшега Господара преиокорпп
Мордехај Јохапап Вехар Хајпм
Аврам Б. Озер
Моша Фархи
Аврам Јуда Сузип
Мешулам А. Левп
Јаков Бехар Давпд Русо
Јаков Моше Коеп
Нахмап Б. Озер
Самуед Аврам Русо 
Соломон Леви
Исак Фархи
Јаков Б Шеломо
Озер Аврам Русо
Менахем Давпд Амар

Јосиф Б. Аврам
Давпд Сузип
Јицар Сам. Давид Амар
Моше Соломоп Коеп
Хајим Б. Аврам
Моша Јуда Сјзин
Озер Б. Аврам
Јисраел Јуда Сузпп
Рубеп Моша Фархп
Моша Калдероп
Исак Јаков Коеп
Гершоп Бераб
Моша Аврам Русо
Озер Б Нахмап

(Држ Арх , Јеврсјп).

26.
22. јупа 1837. Исправпичество Окружвја Београдског пише^ 

књазу: »Лезер Евреј позпати Вашој Светлостп, предсто је Исправ- 
нпчеству овом поради пасоша за исслеиије с Фамплијом у Впдип 
и довео чауша обштества њпног сведочапства радп, да оп пије 
ником дужан.

Но будућп је Лазар од толпко година већ у Србпји, то му 
пије могло Исправничество ово одобритп да се пзсели, по усу- 
ђује се опо предворително о томе Вашу Светлост всеподаипјејше 
упптатп«.

22. јупа 1837. Кпсз Мвлош одговара пз Топчпдера: >У од- 
говору па рапорт Исправппчества од дапашњег бр. 2165. којпм 
чппи представљепије за Евреја Лсзера да му се даде дозволевије 
вз Србпје у Впдпп взселитп се, препоручујемо Исправпичеству да 
нам пстога Лезера овамо пошље«. (Држ. Арх., Јевр )

27.
1. Фебруара 1838. Фпрма Куме Аврамовп Синовп — Аврам 
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Сузин Братија моли кнеза >руко-помоћ за једну годииу дапа то 
јест 2000 комада ћесарсквх дуката и велимо две хпљаде дуката«.

28.
3. септембра 1838. пише Чилибон Озер кпезу Милошу: >Као 

што је В. Светлости познато да сам ја долуподписати са знањем 
В Светлости дућан наследника почив. Наума Ичка за 40.000 
гроша купио, за који ми дућап сада В. Светлост преко ађутанта 
свога полковника Вула Глигоријевића 45.000 гр. даје иа да се 
до Митрова дне вз истога дућана изселим. И ја се тој жељп В. 
Светлости ни најмање не противим; само се усуђујем всепокор- 
њејшим прошенпјем овим учтиво В. Светлости представити да 
сам ја од Димптрија, сина поч. Наума Ичка, батал еспапа које 
каква у вредности до 7000 Фор. сребра пазарио с тим условијем 
да ми он више пут поменути свој дућан, који сам ја позније 
узевши повце под интерес и плативши до сада 5000 гроша ин- 
тереса на њи купио, под кирију за 5 год. дапа даде, да у њему 
седим и еспап од њега купљени расиачам, и тако с њпм под 
овде наведеним условијем пазар учиним. Сад пак, као што сам 
рад жељу В. Светлости испунити, мораћу, кад се стапем о Ми- 
трову дну селати и купљепи батал есиап из дућапа извосити, на 
ком сигурно, кад га на другом месту продавати сганем и штете 
најмање до 20.000 гр. претрпити морам; п они 5000 гр интереса 
који сам на паре с којима сам дућан купио дао, чини свега 
25.000 гроша. Зато се с глубочајшим страхопочитанијем колено 
преклоно усуђујем В. Светлост молитп да би ми се ова штета у 
колико толико накпадила од куд ии буд, или ако ми се накна- 
дити не би могла, то онда да се онај који у дућап, у ком сада 
седим, дође, онога еспаиа ког сам ја од Димитрија узео по ону 
цену по коју сам га и ја примио прими, да га он, поред осталога 
свога еспапа, као што сам и ја у намери био, распача; јер ако 
ми се које год од овога двога не учинв, ја ћу морати, због ове 
штете најдуље до в. Митри дана пропасти, тако да ћу принуж- 
ден бити другога служећи деци мојој припитаније набављати«. 

>Црж. Арх., Јевр.)


