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\J Židech v Budyni nad Ohř  z prvn ch dob jich
usazen  nen  nániv.nic známo, ale domýšleti se mů
žeme,..že tu již asi záhy za Přemyslovců, králů v 13.
stol., aneb nejpozději za pánů z H azmburka ve 14.

0o\ . usazeni byli, a to za severn  zd  městskou na
„předměst  židovském". P řečkali tu 4 panuj c  rody.
Krále české do r. 1336, pány Zaj ce z H azmburku
do r. 1613, ,pány ze Šternberka do r. 1676 a pány
Dietrich steiny do r. 1848, do konečného osvobo
zen . P rvn  jich domek byl jistě pod branou Ř čn  při
cestě do Libochovic, nyn  letohrádek se sklepem při
panské hospodě č. 102, který obýván byl před r. 1630
Židem Abrahamem a byl r. 1631 s ostatn mi domky na
předměst  i v městě Sas ky vypálen.

P r v n  historickou zm nku o Židech v :B. podává
nám deska s hebrejským nápisem z dostavby nového
mlýna r. 1535 takto: . , : ~ .

„Miklot baal horechaijim Nosu lamorom enajim
Uwikesch meel haschomajim, Scheló jechelohut esch
Veál jechasar lo majim, Veál jimach hankore baazal
tajim Vejske lelomos och'tajim 296." (Zkráceně rok
5296 ž. kal. — Dle křes . r. 1536. — Časopis Hylós č. 19
ze dne 12. května 1821.)
Česky znamená: „Mikuláš Pán (má býti Jan Miku

láš IV. z Haizmburka), vlastn k téhož mlýna, pozdvihl
oč  svých k nebesům a úpěl k Bohu, který kraluje na
trůnu v nebes ch, by jej (mlýn) od žhouc ho ohně, od
nouze vodn , od znilobuiy dřeva, a aby se nikdy ne
sesul, opatrovati ráčil, též by on  jemu jak na tomto
světě, tak na onom všecko dobré uděliti ráčil."

Pod t mto hebrejským nápisem vytesáno jest český:
„Požehnán  bož  jest veliké zbož ,
pokora jest pravá moudrost,
spravedlnost jest ta největš  ctnost — 1535."

Tata deska um stěna byla nad vchodem do mlýna, a
zůstala tam podnes, ačkoliv byl starý mlýn nově pře
stavěn.

Tento neznámý Žid byl tedy prvn m nájemcem no
vého mlýna, stavěného p. Janem z H azmburka
r. 1535, a to nejsp še proto, že asi zapůjčil p. Janovi
pen ze bu  na stavbu tohoto mlýna, nebo snad na jeho
cestu do Palestiny a Egypta, kterou vykonal r. 1518
až 1520.
Šlechta česká Židy velice podporovala v jich hand

lech, či obchodech, protože z nich mnoho těžila, ano
i pen ze od nich si dlužila. Kdejaký obchod se vy
skytl, chytili se ho hned chytř  a proz rav  Židé na
úkor nehybného českého lidu. Lid skutečně byl po
bitvě na B lé hoře hrozně zbědován, nebo  ani škol se
mu ke vzděláván  nedostávalo. A co lid český byl pro
v ru utiskován a pronásledován, Židé ku podivu byli
chráněni, nebo  na ně msta Ř ma se nevztahovala. Tak
v B. svěřili jim páni Šternberkové, jakožto nov  drži
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tele panstv  Budyně, vyb rán  cel a dan . Měš ané stě
žovali si proti tomu radám komory české, a odtud při
šel r. 1631 připiš pan  vdově Marii Maximiliane Štern
berkové s nař zen m, že nesm  nadále svěřovati vy
b rán  cel Židům pod. uvarován m těžké pokuty. Bylo
to clo hlavně ze zbož  kupeckého, z obil  a z mostu
přes řeku Ohři u Budyně.

Z r. 1638" známe soupis všech Židů v B., který vy
žádali si od města páni hejtmane kraje slánského, a
který tuto celý podáváme: „Na jisté poručen  J. M.
(jich milost ) pánů hejtmanů kraje Slánského (byli b
Jan Zdeněk Vratislav z Mitrovic a Adam Václav Bo
ryně ze Lhoty na Mšeném) poznamenáno, co se Židóv
všech velkých i malých oboj ho pohlav  v městě Bu
dyni n./ Ohř  nacház , i na předměst :

V m s t ě :
U Jana Koš nka (č. 2 a 3): Marek Aser (dř v v č. 63)

s ženou, .syn, dcera, chůva. Ziml Vlach (pak č. 6)
s ženou, syn, dcery 4. Lazar (1630 č. XIV [124], 1654
č. 25] s ženou, synův 5, dcery 2. Samuel knihař s že
nou, syn v P raze, dcera doma.

U Martina Bambulky č. 36: Abrahám Šilhavý (1654
č. XI I [109]) s ženou, syn, dcera.

U Desátn ka č. 70: Jakub s ženou, syn. I tem Kaf
mon s ženou, syn.

V domě Jana Stehl čka, primasa, č. 56: H yršl s že
nou, syny 3, dcera.

U Pavla Králická č. 45: Samuel Alexander s ženou,
dcerou.

N a p ř e d mě s t : ~~
Abrahám s ženou, u něho Zahele s ženou, syn.
Stalo se v ponděl  21. Jun i 1638, a pro lepš  toho

jistotu a dosvědčen  pečet  městskou nadepsaného
města Budyně upečet no."

Jan Šebor K a m e n s k ý ,
p sař a spoluradn , m. p.

Bylo tu tedy toho času 11 rodin žid. se 49 členy, a
k tomu zvláštnost, že směli vedle přivolen  pána ze
Šternberka (vlastně jeho lakotné manželky Lidmily
Kavkovny z Ř čan, která.; vlastně spravovala hospo
dářstv  sama) i v městě přebývati, ano i opuštěné a
pobořené domy křes anské (ovšem béz pol ) sobě ku
povati, jak nás gruntovn  kniha města Budyně
z r. 1650, nově po ohni r. 1631 zř zena, poučuje. Stalo
se tak asi proto, že židovské domky na předměst  byly
vesměs vypáleny a do základů zničeny, a pan  hra
běnka jich stavěti nechtěla (teprv za D ietriehsteinů
byly tyto domky 1690 znovu stavěny), a že ve městě
bylo mnoho domů opuštěných a zpustlých, o které se
nikdo nehlásil, a pan  hraběnce neplynul z nich žádný
užitek. Proto je musili tedy Židé kupovati chtěj ne
chtěj.

L. S.

Tak na př. koupil dům.č . 25 r. 1654 Lazar Žid za
73 kopy gr., na kterémž vyplatil 60 kop. Měl dva syny:
Berla (Bernarda) a Aisika (Isáka), kterým dům po
otcově smrti připadl. Že ale jeden z nich (který,
v knize se neprav ) se svým švagrem dopustil se mor
du, jich dům vrchnosti propadl, a tak byl r. 1677 pro
dán křes anu Janu Kom nkovi.

Jiný dům č. 30 koupila po r. 1632 Dobruška Židov
ka, která po své smrti odkázala dům Zabelu (Samueli),
snad synu? Že ale týž Samuel ani dům neopravoval,
ani povinný Schutzgeld vrchnosti neplatil, stále po
světě se toulaje, a jsa upom nán, vždy ušel, vzala mu
vrchnost dům, prodavši ho znovu r. 1677 křes anu
Tomáši Stránkov  za 60 kop gr., který dal Samuelovi
20 kop a švagru jeho H eršlovi 10 kop, a ostatn  pen z
má skládati Samuelovi po 2 kop. a H eršlovi po 1 kopě
do splacen .

Jiný dům č. 31 slul „ Š k o l a ž i d o vs k á " , o němž
psáno v knize g untovn  toto: „Tak jakož před mnoha
lety {1632) Židé boidyňšt  tento dům skoupili (totiž
obec židovská), z něho sobě peleš neb Synagogu svou
udělali, a ji až posavad t m spůsobem už vali; že pak
nynějš  milostivá Vrchnost (G undaker z D ietrichsteina
a hlavně jeho manželka Alžběta Konstancie z Questen
berka, kteř  Budyni r. 1676 od Václava Vojt. ze Štern
berka koupili) v městě mezi křes any žádných Židův
trpěti nechce, nadto jich peleš trpěti neráč , prodáno
to m sto samé s kamen m pobořeným, střechy a jinš ch
potřeb židovských k prošacován , kteréž od ouřadu
města za sumu 90 kop gr. m š. šacováno, vedle které
hožto šacunku ujal jest F ranc Purkyně, a hned hotově
závdavku Židům složil 30 kop m s." — atd.

Jiný ům č. 63, původně městský pivovar, od r.
1506 pak byt městského sládka, kterýžto dům, vrchnost
. (F r. Šternberk) měš anům z trestu pro v ru prostě
vzala a r. 1634 Židu Marku prodala. Spustlý domek
pak G undaker z D ietrichsteina r. 1677 zase měš anům
vrátil.

Podobně stalo se s vedlejš  varnou, napotom sladov
nou, domkem č . 91 , který Šternberk prodal Židu Dou
povci, ale r. 1677 byl obci zase vrácen. A konečně jiný
dům č. 6 koupil o  vrchnosti Ziml Žid (jinak Adam
Teplický) asi r. 1634 za 100 kop. V knize gruntovn
se p še: ,

„Odejdouce Ziml Žid z tohoto světa, po sobě Abra
hama a Wolfa syny zanechal, j m tento dům kšaftem
k pokojnému už ván  odkázal, kteř žto byvši mnoho
let jehö y. držen , nic nestavěli, ani nyn  na poručen
milostivé vrchnosti, maje se celé město zvelebili, sta
věti nechtěli, tak pan hejtman přinucen byl skrze
oúřad Budyňský jej dáti prošacovati, což vidouce oni
sami se o kupce starali, a takový dům dobrovolně
smlouvou svrchu psanému Janovi H rušov  (t. č. pan
mlynář) za 125 fl. rýn., od něho na ho lově přijatých,
prodali, a nemaj ce tu dále žádného nápadu» odevšeho
se odřekli a dům postoupili, kterýžto on stavěti, a jiné
povinnosti všeliké z něho vybejvati povinen bude Stal
se zápis na kanceláři zámku Budyňského dne 24. Feb
ruari A. 1677."

P řed t mto zápisem poznamenáno jest r. 1652, že
Židé všichni v B. zůstávaj c ' drž  panské louky za 4
provazce, z nichž plat  do důchodu 5 kop 20 gr. m š.
ročně. Louky jim puštěny proto, aby měli p ci pro
svůj dobytek, kterým vedli obchod.

Vizme nyn , kterak to asi během 17. a 18. stol. na
předměst  židovském vypadalo. Mus me zprvu podo
tknouti, že domy na předměst  židovském zprvu vůbec
č slovány nebyly, až teprv k nař zen  c sařovny Marie
Terezie r. 1760 dostaly č sla ř mská od I do XX, na ro
dil domů křes anských, které opatřeny č sly arabský
mi. Teprv na začátku tohoto stolet  usnesla se městská

obec zrušiti staré č slován , a zavedla pořadové č slo
ván  všech domů na předměst , bez ohledu na staré
ř mské č slován , a proto přidáme k starému č slu ř m
skému do závorky vždy č slo nové.

Nejprve promluv me o chalupě Abrahama Žida pod
branou Ř čn , kterou držel týž již r. 1620. R. 1631
byla Sas ky vypálena, načež ji koupila hraběnka. Lid
mila ze Šternberka r. 1654 k nové panské hospodě
(č. 102) co sklep na pivo. Nynějš  panská hospoda bý
vala původně městský špitál, taktéž 1631 vypálený, a
za n m, kde nyn  při n  dvůr, stáje a zahrada, býval;
F orberk (dvorec za hradbou) Jiř ka Strejčka r. "161$ĵ :
k č. 13. Forberk dědil jeho ze  Jan Šantroč , jenž vy
měnil tento dvorec se stodolou pan  Lidmile ze Š.
r. 1654 za chalupu Lazara Žida (nyn  skupina domků
č. XI I I (123), XIV (124) a XV (125) se zahradou.
Tam si pak Šantroč  vystavěl novou stodůlku v m stě,
kde nyn  synagoga stoj . . :

Původn  domek č. XIV (124) držel tedy r. 1620 La
zar Žid, 1631 vypálen, pak vyměněn r.: 1654  Janu
Šantroč mu za Forberk u panské hospody, od něho
prodán 1654 Matouši Procházkovi, týž ho prodal záhýj„
Mikuláši Ruršovi, od něhož ho koupil Jiř k Radeš n
ský, od téhož zase Mikuláš Kovář, a od něho opět
Ziml Žid. Od Zimla koupil ho Jan Kouř k, jinak
Smola (mlynář), a ten ho konečně prodal r. 1670
Abrahamovi Židu za 26 fl. rýn. Poněvadž pak tyto
domky XII I , XIV a XV stávaly na městském gruntě,
byli majitelé jich povinni platiti obci z m sta úrok, a
p. děkanovi o žn ch robotu konati. Mimo to při naho
dilém prodeji nesměl domek jinému, než zase jen
křes anu, prodán býti.

Týž Abraham Simon žádá r. 1671 vrchnost, aby
směl vyhořelý domek v r. 1669 znovu vystavěti, načež
mu pan  hraběnka povolen  dala. Abraham měl dceru
Amete, kterou vzal si r. 1679 Jachim Bjerl, zdědiv
s n  tento domek r. 1695. P ři zápisu r. 1679 ^zapomněl
(snad zúmyslně nebo za podplacen ) špatný úředn k a
hejtman Schnöpf klausuli o povinnostech obci a děka
novi zapsati, a tak později Berl nechtěl obci ani one
ra, ani 2 str. ječné sýpky dávati, z čehož vznikl
r. 1694 soud. Kn že pak rozsoudil, že klausule ta má se
dodatečně do knih vepsati, a Berl svou povinnost obci
konati. O těchto uvedených domc ch bude však n žeji
dále promluveno.

N yn  však uvedeme pořadem všecky domky s ř m
skými č sly na předměst  židovském, jak za sebou ná
sledovaly:

Č. I (97).
Býval tu od r. 1691 panský lihovar, pronaj mán jsa

Židům budyňským až o.r. 1725, kdy se přestal l h
páliti, ježto stačil pro panstv  lihovar v Libochovic ch.
Staven  pronaj máno pak Židům, . n^čež ho r. 1743
koupil od vrchnosti Jonas Löbl Jjpl átý (der Reiche),
naipotom zván Korálek. Zem . 1766. Dceru jeho vzal
si Salomon Markus (1787 zván Gluckman Budlovský)
a dědil r. 1766 dům po tchánu. P ro dluhy koupil 1787
pražský Žid Markus D ornitzer 2 komory se zahrádkou,
které r. 1788 prodal Abrahamu Tausigovi z Budyně,
a nato témuž Tausigovi prodal G liickman r. 1792
ostatn  část domu. R. 1813 dostal od otce celý dům
syn Jachim Tausig, načež r. 1852 zř dil znovu lihovar,
paliv l h z nielasy, a pak r. 1857 vystavěl na dvoře
stáje a skladiště na l h. Vinopalnu prodal pak r. 1871
zase vrchnosti. Nyn  jsou v domě byty a stroj k hnan
vody do pivovaru.

Č, I I (104).
Stával již začátkem 18. stol., ale nen  zápisů. Teprve

r. 1789 zapsán Markus G ellner (též Kellner), který
zemřel 1812. R. 1817 držel ho syn Samuel G ellner s že
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nou Evou. Měl prv č. 124. R. 1843 dostal ho syu Mar
kus (Mojž š) :Gellner s ženou Annou Porgesovou. Jich
dceru Sáru G ellnerovou vzal si řezn k Alexander Le
derer (vulgo Aisig) a dostal domek. P řikoupil pak do
mek č. IV a př zemek domku č. V (106). J I . 1886 do
stal celé hospodářstv  se stodolami a četnými poli syn
Sigfried Lederer, načež r. 1916 prodal vše křes anu a
odešel do Prahy.

Č. I I I (105).
Po ohni r. 1692 stavěla ho vrchnost a prodala' r.

1695 Valentinu Löblovi a ženě jeho M át l R. 1718
držela ho vdova Mátl. Dceru jej  Marii vzal si Abra
ham r. 1719, a dostali vzadu světničku. Ostatn  části
domu koupil r. 1719 Mojž š Bergklotz, jinak Man ák,
s ženou Lipaid. R. 1780 nastalo nové rozdělen  domku.
Dolejšek držel syn Mates Manl ák (1787 Michael
Schermer) s ženou Sárou. On zemřel 1833. Hořejšek
dostal bratr Jakub Man ák (Schermer) a byla tu pak
škola židovská. R. 1800 koupil dolejš«k Matesův
švagr Salomon Fischer na 6 let, a hořejšek drželi si
rotci po Jakubu Sch. Od nich ho koupil Jakub Löwen
feld, který zemřel 1818. Syn jeho Jakub Löwenfeld
byl zde učitelem a rb. Škola. R. 1813 koupil hořejšek
Samuel G ellner z č. I I (pak č. .129). R. 1833 dostal do
lejšek syn Michael Schermer, zemřel 1860. Od dědiců
koupil ho bratr Michaelův MUDr. H eřman Schermer,
chirurg. R. 1865 přešel dům do rukou křes anských.

Č. IV.
Po ohni r. 1692 stavěla vrchnost. R. 1695 koupil ho

Abraham Mauschl (Mojž š;). R. 1731 dostal ho. syn Ber
nard Mauschl (1787 zván Ehrlich), r. 1756 držel pak
domek č. XIV (124), a bratr jeho H eřman (Herschl)
Mauschl (1787 psán Korálek) držel r. 1731 domek
č. V (106). — R. 1790 dostal domek č. IV syn Mojž š
Ehrlich s ženou Blümel (Barbora) Magerovou. R. 1810
držela ho vdova Blüml Ehrlich. R. 1828 dostal ho syn
Bernard Ehrlich s ženou Evou. Ona zem ř . ; 1866, : on
1867. R. 1867 děd  ho dcera Rosalie Ehrlichová a pro
dala 1879 Alexandru Ledererovi k domu č. I I . Je prá
delnou. Č slo domu miz .

Č .V(106) .
R. 1731 povoleno magistrátem koupiti kus obecn ho

m sta H erschlu Mauschlovi vedle domku č. IV, bratra
jeho Bernarda Mauschla, k vystavěn  domku. H erschl
zván pak od r. 1787 Korálek. Domek př zemn .

R. 1780 koupil ho Heller a přistavěl hořejšek. R.
1804 držel hořejšek Isak Korálek, žid. kosteln k (pak
č. VI ). Dolejšek koupil Abraham Weil, od něho pak
ho koupil r. 1854 Josef Steiner. D ceru Karolinu St.
vzal si Schwarz r. 1860. R. 1873 děd  hořejšek syn Sa
lomon Korálek, odešel do Berl na a prodal r. 1874
křes anu Janu Beránkovi. Dolejšek koupil 1874 Alex
ander Lederer z č. I I pro řezárnu. N yn  patř  celý do
mek dceři Beránkově Marii Šebkové.

Č. VI .
Kdy byl vystavěn na m stě obecn m, nen  známo.

Býval o patře. R. 1780 dolejšek držel Jakub Man ák
(Schermer), viz č. I I I . — Hořejšek rozdělen na dva
d ly. Už valy ho vdova Lipad Bergklotzová (viz č. I I I )
a vdova Rachel Voglová. Pak po Lipad držel ho r. 1786
.Abraham Tausig (pak č. 140). — R. 1789 syn Kašpar
Ťausig. Po Voglové r. 1790 syn Mojž š Bet lheim
(z č. XIV) s ženou Juditou. S n m bydlel Šimon Koch,
zemř. 1811. — R. 1792 dolejšek držel Wolf Tänzer,
1799 s ženou Rachel Královou. 1798 koupil dolejšek
chudý ústav žid. 1846 lázeň žid. 1813 hořejšek drž
Isak Korálek (pod č. V), kosteln k. Zemř. 1827.

R. 1852 celé staven  koup  obec židovská, rozboř  a
stav  kolnu na dř v  a uhl  pro novou školu č. XI I .

C. VIL
Stavěla po ohni r. 1692 vrchnost a prodala Eliáši

Pinchasovi. P ředek jeho Pinchas zemř. podle žid. let
5430, podle křes . let 1670, jehožto jedině zachovaný
náhrobek ze starého žid. hřbitova nalezen byl v dlažbě
spilky v pivovaře r. 1892, a do měst. musea uložen.
R. 1714 synové Ziiňl a F eitl Pinchasové, 1780 .syn Moj
ž š Pinchas (1787 zván G ellner) s ženou Juditou. 1843
syn Seligman G ellner. 1854 koup  Barbora Briillová
z Libochovic. 1862 dostál syn Josef Brüll s ženou
Amali . 1875 vdova Amalie. 1876 pro sešlost domek
zbořen, a m sto koupil David Katz co dvorek
k č. XI (108).

Č. VI I I . "
Skupinu bytů s č. IX, maj ce společný vchod do

I . patra z č. X v ul. Ostrovn . Po ohni 1692 stavěl 1695
sám Samuel Mayer (Markus). 1713 postoupil synu
Isaku Mayerovi hořejšek. 1780 dolejšek dostal syn Da
vid Mayeř (1787 zvaný Katz) s ženou Mari . 1789
držela hořejšek Lea (Eva) Langrová, zemř. 1814. Do
lejšek dostal 1813 syn Salomon Katz s ženou Annou.
On zemř. 1838. R. 1843 dostal ho syn David Katz s že
nou Rosali . On zemř. 1882. Hořejšek přešel do rukou
křes anských r. 1875. Dolejšek děd  r. 1882 syn Mar
kus> Katz s ženou Terezi  (viz č. XI [108]).

1894 pro velikou zchátralost, když nikdo z majitelů
nechtěl střechu obnoviti, byl dům stavebn m úřadem
demolován, a m sto* připadlo Marku Katzovi k č.. XI
co dvorek. Č slo miz . ;

Č. IX. '
O jednom patře, jako č. VI I I . Vchod do I . patra

z domu č. X v ulici Ostrovn . Vrchnost prodala, 1695
pů l starého domku (od č. VI I I s jednou světničkou
bez komory Mojž ši Polákovi a ženě Zentlavě. On
zemř. 1706, drž  pak vdova Zentlava. 1714 dostal syn
Mojž š Polák (Kaufman) dolejšek. Bratr jeho Marek
Kaufman stavěl pak r. 1717 na jatkách č. XX hořejšek.

1750 střed v I . patře držel Salomon Kral s ženou
Juditou. Vdova Judita prodala r. 1783 střed Jakubu
Mayerovi Budyňskému. R. 1783 v I . patře rohový byt
držel Aisik (Isak) H erschl (1787 zvaný Lederer),
zemř. 1809, stár 1Ö1 rok. :•

1789 dolejšek držel Markus F leisner s ženou Rosa
li , a střed hořejšku David Kral s ženou Evou. 1790
dolejšek dostal syn Josua F leisner, a střed hořejšku
syn Zächarias Kral, zemř. 1838. —

1809 rohový byt dostal Isak Lederer, r. 1822 syn
Wolf Lederer.

1839 středn  byt po Zachariáši Královi koupila Te
rezie Katzová, dcera Davida Katze, vdaná za Davida
Steinera. 1849 dolejšek dostala Rachel F leisnerová,
dcera Josui F l., vdaná za Wolfa G ellnera, hrbatého,
ševče, pak mýtného, který napotom odešel do Doksan.
1859 převzal dolejšek bratr Josef F leisner. 1869 držel
rohový byt syn Salomon Lederer (bratr Alexandra
v č. I I ) , načež odešel co obchodn k do P st. 1887 do
lejšek držel Siegfried F an ta (viz č. X) po Fleisnerovi,
načež dům r. 1894 pro tutéž př činu jako dům č. VI I I
demolován, a m sto co dvorek připojeno Sigfriedu
Fantovi k č. X.

Č. X (107)
Původně s č. IX jeden domek př zemn . Část roho

vou koupil r. 1695 Mojž š Polák (viz č. IX). Oba dom
ky měly tud ž společný vchod z ulice Ostrovn , který
potrval až do zbořen  č. IX. — 1695 vrchnost prodala
půl domku (č. X) s jednou světnic  bez komory Löblu
Polákovi, bratru Mojž šovu.

1760 domek př zemn  koupil Modrchaj (Moric)
G lück. D ceru jeho.Rachel vzal si 1789 Markus F anta,
a & n  dostal domek, 1821 dostal ho syn Ab &ham
F anta s ženou F rantiškou, a přistavěl I . patro.

1865 držela dům vdova F rantiška Fantová. 1869
převzal ho syn H eřman F anta (viz též č. 186 a 14)
s ženou Sárou (Kateřinou Hoffnerovou). 1887 dostal
syn Sigfried F an ta (viz č. 14). K němu přibráno 1894
m sto z domu č. IX co dvorek.

1907 přešel do rukou křes anských.

Č. XI (108) na obecn m.
R. 1783 Jonas Löbl (Leopold, 1787 zvaný Korálek)

koupil kus zahrady ód Barbory Heislerové, vdovy po
Jachimovi krejč m z č. 77 na domek a stavěl př zemn .

1800 dostal ho syn Juda Korálek, zemř. 1828.
1843 převzal po matce syn Markus Korálek a při

stavěl 1849 prvn  patro.
1873 dostal dům syn Abraham Korálek (vulgo čer

ný), obchod plátnem a obil m. D vakrát byl ženat a
zemř. 1910 v Teplic ch.

1889 koupila Rosalie Katzová, žena Davida K. z č.
VI I I . Syn jej  Marek Katz, obchod plátnem, z č. Vili
s ženou Terezi . 1894 přidáno m sto ze zbořeného
ě. VI I I . On zemř. 1921. Dcera Ida Katzová, 1910
vdaná za Seidlera (padl 1918 ve válce), dostala od
báby Rosalie dům č. XI .

Č. XI I . Škola na obecn m (109).
Původně domek křes anský, vystrčený do ulice.

1630 držel ho Pavel Král ček, syn Šarapatky. Stál na
F orberku od domu Kleslerovského č. 27.

1654 koupil ho Abrahám Šilhavý, Žid. Jest to týž,
kterému byla chalupa u panské hospody vzata. Byla
tu pak stará škola židovská. 

1720 držel ho Wolf Löbl (jinak Köllner) s ženou
H nidou. , .

1773 převzal syn H erschl Wolf (Köllner) s ženou
S á r o u . P ř i s t a v ě l I . p a t r o . .• • • •

Syn jeho Wolf Köllner zdržoval se v Mnichovu Hra
dišti, nechtěje se vrátiti, a tak mu byl 1837 vrchnost
odebrán. <•  • . •   .

1820 dolejšek držel Be r n a r d H offn er s žen ou R ebe
ko u . 1828 vd o vu R ebeku vzal si Abrah am Tausig ze
St rašn ic . ; .

1773 h o řejšek ; dostal J u d a Wolf, b r a t r H ersch la .
Ž idovský uč i t e l. Škola. •  . •

1787„ koupili spo lečn ě Leopo ld K o rá lek a Abrah am
T ausig.

1803 p řevza l h o ře jšek F ilip P ere ies, u n ěh o Löwy
Augen feld , žid. uč i t e l.

1837 ko u p il od vrch n o st i celý dům E m a n u e l Tausig
(viz č. XI I ) .

1849 kou p ila obec židovská a rozbouravši h o , vysta
vě la r . 1860 n o vý dům p r o žid. školu n ěm ecko u .

Č . X I I I (123) , n a obecn m .
Sku p in a d o m ků XI I I , XI V a XV n a m ěst ském

gr u n t ě .
1695 stavěla po oh n i 1692 vrch n ost . D o m ek roz

dě len p a k n a 3 byty. O 1 posch od . ' •  ' ' '
1695 ko u p il od vrch n ost i C h alm an (Karel) Berl

s žen ou E vou . Vd o va E va Ber lová držela p a k dolejšek.
U ved em e n e jp rv všecky drž it e le dolejšku.

1756 d ceru P o lexin u Ber lovu vzal si Ad am Wolf
(1787 zvaný Sch ön fe ld ) .
_ 1756 dolejšek dosta l syn Jach im Ber l (1787 zván

H o ffn er ) , syn C h alm an a Ber la .
1771 Ad a m Wolf Schön feld post ou p il svůj d l 7,eti

D avid u Sušm e (1787 p sán Lan gweil) . D osta l h o r n  d l
do u ličky. . .

1776 J a c h im Ber l pust il syn u J ac h im u H offn erovi a
jeh o žen ě R ifke. . .

1783 týž J a c h im H offn er s žen ou R ifke dost a l ještě
dolejš  d l. O n a zem ř . 1813, on 1826.

1802 ved le dostal svě tn ic i Salom on H offn er , syn
Jach im a, s žen ou Libuš  (Lidm ilou) G elln erovou . On
zem ř . 1806. Syn Sam uel H offn er zem ře l p ř e d o tcem .

1806 děd  vdova Libuše a d tky: Bern a rd , M a r ku s a
M agdalen a, vd an á za Šim ona K och a (viz č. VI ) .

1813 p řevza l t e n d l Be r n a r d H o ffn er po m a t c e .
1843 Salom on I I . H offn er , d ruhý syn Salom onův,

řezn k (vulgo Bed l) , s žen ou An n ou .
1863 dědici p o Sam ueli H offn erovi.
1870 děd  M a r ku s H offn er , syn Sam uelův a Libuše,

s žen o u J u d i t o u G elln erovou , a sestra K a t e ř in a H off
n erová, vd an á za H e řm a n a F a n t u z č. X.

1887 dostal syn Sigfried F a n t a po m atce K a t e ř in ě .
V 1. p a t ř e dva d ly, vp ř e d u a vzadu.

1740 drž  d l M ojž š Abrah am , syn Abrah am ův, s že
n o u R osin ou . 1756 vd o vu R osin u vzal si Sa lom on M ar
t in ský (1787 L ö wn er ) .

1774 dosta l týž d l syn M ojž š L ö wn er (viz p a k č.
XVI I [127]) . '

1787 ko u p i l h o J a c h im Schulhof s žen ou Libu ši . On
zem ř . 1789 a vdova Libuše vzala si JacM m a Bkch i
ckého  z Bran dýsa .

1800 p ř e d n  d l po otci D avidovi dostal syn Sa lom on
Lan gweil (v. Susm on ) s žen ou An n o u .

1806 J a c h im Ber l (H offn er) s žen o u R ifke scelil se
svým d lem . Viz sh o ra 1776.

1829 dost a l syn M arku s H offn er s žen ou Alžbě t ou
Soh rovou z Liboch ovic , a t o zadn  dolejšek i zadn
h o řejšek.

1834 dceru L idm ilu H offn erovou vzal si Veit
F isch er .

1836 p o st u p em od n  p řevzala sest ra M arie H offn e
rová, 1848 vd a n á za Abrah am a K o ch a , ž. ko st e ln ka .

1846 držel Sa lom on H offn er I I : řezn k (v. Bed l) ,
syn Salom onův. P r o d á n o křes an u .

1855 p ř e d n  d l dost a l N a t a n Lan gweil, syn Salo
m o n ův.

1868 p řevza l syn Sam uel Lan gweil, pak č . 121, ko
želužn u .

1889 dosta l syn Julius  Lan gweil s žen ou F lo ro u ,
koželuh .

1895 p ro sešlost a n ep lacen  dan  dům exekučn ě
p r o d á n a celý ko u p ila F lo ra Lan gweilová: 1896 zbo řen
a p řest avěn . N yn  p a t ř i ke kože .užn ě č . 121. Byt y p ro
dě ln ic tvo .

Č. XI V (124) .
1620 ch a lupa Laza ra Ž ida, jin ak škola židovská, nej

starš .
1620 držel ji Lazar , r ab n a uč it e l. 1631 Sas ky vy

pálen .
1652 m sto p u st é vyfra jm arčen o za F o r be r k , p ř i

br an ý k p an ské h o sp o dě J a n u Šan t rpč m u k dom u
č . 13 v m ěstě . Z a h r á d ka p ř i dom ku až k p o t o ku . K d e
stávala stodů lka Šat rošovic, stoj  n yn  3ynagoga. Od
r. 1654 p řech ázel d o m ek z ruky do ruky, jak jin d e již
uveden o . N ap o sled K o u ř k, č i Sm ola.

1670 ko u p il t rva le od Sm oly Abrah am Ž id s kou
skem zah rád ky a st u dn ou , však s p o d m n ko u p r o d á n
jen zase křes an u . P la t i t i m ě l obci o n era (z m sta) a
dáva t i ječn é sýpky 2 .str. ječm en e ro čn ě , jakož i p'. dě
ka n o vi ko n a t i o žn ch robo ty n a vrstvě , p r o t o že stál
do m ek n a obecn m, gru n tě .

1720 dosta l h o syn M ojž š Abrah ám . D r u h ý syn Sa
lo m o n Abrah am stavě l ved le n a zah radě n o vý d o m ek
č . XV r: 1706.

1740 p řevza l d o m e k syn M ojž š Salom on T sák, J e m u
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byl pro dluhy 1756 exekučně na dva. d ly „prodán,, levý
a pravý od vchodu.

1756 levý d l koupil Jakub Mates Libochovický
(1787 zván G ellner).
_ 1756, pravý d l koupil Abraham Mauschl (1787 Ehr

lich), syn Salomona Mauschla, s ženou Rachel.
1774 levý dostal vnuk Markusův Lebl Wolf &e ses

trou Rachel.
1790 týž levý d l koupil Jachim Hpffner z č. XiH .
1792 pravý d l drž  vnuci Abrahama Mauschla po

nebož. synu Salomonu Ehrlichoyi: Zachariáš a Ema
nuel Ehrlichové. Zachariáš zemř. 1800.

1800 po bratru děd  Emanuel Ehrlich s ženou An
nou. Krejč .
_ 1820 levý byt koupil Salomon Fischer ze Mšeného.

Koupě nebyla však schválena. . .
1823 přikoupil ji tedy Emanuel Ehrlich s . žeuou

Annou. Má celý dům.
1840 dědicové Ehrlicha: Simon, Leopold, Eva a

Karolina.
1862 od dědiců koupil bratr Simon Ehrlich.
1880 přešel do rukou křes anských.
1908 koupil Julius Langweil ke koželužně č. 121 na

byty pro dělnictvo. Dodnes v něm ve sklepě stará
koupel židovská, vyzděná.

Č. XV (125), na obecn m.
1706 p še se: Na Trávn ce (zahradě) na vlastn  ná

klad vystavěl r. 1706 Salomon Abraham, syn Abra
hama z č. XIV (124). R. 1740 přistavěl I . patro. Sy
nové Salomonovi: Eliáš Isák (1787 Korálek) s ženou
Juditou dostal hořejšek, a bratr Mojž š Salomon. (1787
Löffner) dostal dolejšek.

1806 dolejšek dostala dcera Edl Korálková, 1809
vdána za F ilipa Perelesa.

1806 hořejšek dostal Mojž šův syn G utman Löffner
s ženou Evou.

1830 dolejšek převzal Isákův vnuk, syn Judy, Mar
kus Korálek se Sárou H eller.

1832 hořejšek zase syn G utmanův Salomon Löffner.
Zápis teprv 1850.

1862 od Kořalka koupil dolejšek křes an Jos. Rubeš.
1862 hořejšek Salomonovi dědicové: Adolf, Mojž š

(Moric) a Rosina Löffnerovi.
1870 od nich koupil hořejšek Jos. Rubeš, a tak měl

celý dům.
Od r. 1919 patř  ke koželužně č. 121.

C. XVI (126).
Stoj  na m stě, kde někdy (1620) stodola při For

berku Mikuláše Desátn ka z č. 70 v městě bývala.
Vrchnost ho stavěla a 1690 koupil jej Aron Citovský
s ženou Evou. R. 1693 prodal mu Tomáš H ovorka
z č. 70 tu zahradu p ř i Forberku až k potoku. (N. b.
Tak zahrada patř  nyn  k dóitnu č. 130.) Synové Arona
byli: Sraule, Löbl a Isák Citovšt . Dcera Rosálie Citóv
ská vzala si Isaka Arnsteina (pak Ornsteina) ze Mše
ného a dostala po matce Evě hořejšek: světnici, ku
chyni, komoru, d l půdy, podzelenou, půl skl pku a
% zahrady dle Kindla č. 122.

1748 domek na 3 d ly mezi syny rozdělen. V př zem
předn  část a zadn  d l, pak celý hořejšek.

1748 předn  d l dostal syn Sraule {Israel) Citovský
se Yi zahrádky, a od dcery svého bratra Löbla, Trad .
koupil jej  zděděnou Ys. zahrady, takže mu patřilo
nyn  V2 zahrady.

Zadn  d l domu dostál syn Isak (od 1787 zván David
Steiner) se Yi zahrady.

1780 předn  d l koupil Samuel G ellner, pekař.
R. 1792 prodal Isaku Orňsteinovi svůj d l půdy.

1790 zadn  d l dostala dcera Anna Steinerová, vdaná
za Rafaela Steinera, př buzného. Přistavěl vzadu ko
můrku pro tchána Davida Steinera, která je v domě
dosud. 1790 pro veliké hádky vysadila městská komise
mezn ky v jich zahradě.

1808 předn  d l dostal Samoelův syn Lippman Gell
ner. : . . .

1812 zadn  d l dostal Rafaelův syn Juda Steiner.
1823 hořejšek převzal Isakův syn Joachim Ornstein

se zahrádkou.
1847 předn  dři ujal Lippmanův syn H eřman Gell

ner.
1851 zadn  d l zase Judův syn Markus Steiner. Pak

měl č. 130. Jeho žena byla F rantiška.
1857 Stéiner prodal zadn  d l křes anu Matěji Fran

covi (vulgo H erynek).
1867 vdova H erynková (Francová) prodala svůj d l

Štěpánu Leblovi, křes anu.
1867 předn  d l koupila Šejdl Neuschulová pro Naf •

táli Kocha, př buzného, syna Lazara, žid. učitele zde,
pak v Uhř něvsi, naposled v Plzni, kde co rab n, jsa
povahy výstředn  a prchlé, sé oběsil.

1869 prodána od domu celá zahrada Leopoldu Freu
denfelsovi, zeti Marka Steinera, k domu č.; 130.

1878 hořejšek držela Kateřina Ornsteinová, dcera
Jachima. Od n  koupila ho 1891 F rantiška Gellnerová
dcera Bernarda G. z č. XVII (127).

1894 předn  část od Kocha koupila obec židovská
pro* chudé př slušn ky.

1926 koupil vše od G ellnerové i od obce židovské
křes an Jos. Schoř, mimo zadn  část Leblové.

. Č. XVII (127),
Stoj  na obecn m m stě. Pusté m sto u Forberku

někdy Mikuláše Desátn ka z č. 70.
1752 koupil pusté m sto a stavěl př zemn  domek

Mojž š Martinský (zvaný 1787 Löwner) s ženou Re
bekou.

1828 zpustlý domek dědil syn Lippman Löwner.
1829 koupil ho Emanuel Tausig. Znovu přestavěl a

O' patro zvýšil, kde zř dil jirchárnu. Dosud skl pek
s vodou, kde máčel kůže.

1853 dostal ho syn G ottlieb Tausig. Pak odešel do
Prahy.

1880 převzal bratr Moric Tausig, bankéř v Praze.
1889 koupila ho F rantiška G ellnerová, dcera Ber

narda, kosteln ka (vk též č. XVI). Zemřela 1929.
1929 dědila sestra Žofie, ydaná za Heřmana Neu

mana, lakýrn ka.
Č. XVIII (128).

Stoj  na obecn m m stě. Později rozdělen na dolej
šek a hořejšek.

1750 stavěl s povolen m, magistrátu Abraham Moj
ž š Pereles. Služebnost: Dovoleno mu sousedem vésti
hejzuk (kanálek) domem č. 129.

1789 koupil př zemn  domek Juda Korálek.
1790 od něho koupil zase Lazar Tausig. Od r. 1803

drželi ho společně Jonas Löwner s Tausigem.
1805 koupil ho F ilip Schütz z Třebivlic proti od

poru zdejš  obce židovské, která mu př slušnost zdejš
odp rala. Postavil I . patro. Jemu povoluje soused Jan
Křivan z č. 129 udělati do dvora při. svém domku
okno i ten hejzuk za obnos 40 fl.

1813 koupil př zem  Salomon Gliickman (Budlov
ský) a s n m bydlil jeho syn Marek Budlovský.

1815 celý dům koupil Daniel Langweil a syn Alis.
Přestavěli ho 1846.

1860 dostal ho ze  Langweilův Josef Kiesler z Lo
vosic,

1881 dědili synové: Markus a H eřman Kieslerové.

1897 koupil ho Leopold Steinet, (ciz ) obchodn k,
s ženou H erm nou Ehrlichovou z Dolanek. Učinil však
r 1899 úpadek, a dům přešel pak do rukou křes an
ských.

Č. XIX (139).
1706 stavěl ho na obecn m m stě bl ž jatek žid.

křes an Kristián Bez, a pak jej po delš  čas drželi
jeho nástupci, až jej na řadu let pronajala žid. rodina
Schalheimů. . v

1839 převzal ho Emanuel Tausig (viz č. XVII), ale
zápisu vz ti nesměl. Půjčil totiž pravému vlastn ku
Václ. Seidlerovi, ševci, pen ze, a stal se tak jen zat m
n m držitelem, kde mohl bydleti. Chatrný domek pře
stavěl a o patro zvýšil. Teprv r. 1864 byl mu dům do
knih připsán.

1878 koupil ho Salomon Beck, krejč , s ženou Julii
G ellnerovou. •

1901 po smrti Bečka přešel zase do rukou křes
anských. .

.. ...... e.xx (i4o).
1650 původně t . zv. Židovská šlachta (jatky) př

zemn  a při n  masné krámy. Stavěla hraběnka Lid
mila ze Šternberka ze dřeva a hiinou vymazané. Mezi
panskou hospodou a jatkami pusté m sto, kudy vozila
se voda z řeky do městského pivovaru. P řed r. 1765
patřilo toto m sto Václavu Vicherovi z č. 2 (nyn  zru
šeného) na předměst . Z jatek platili Židé vrchnosti
30 fl. ročně.

•  •  1696 vyhořelé jatky postaviti dal kn že Ferdinand
ž D ietrichsteiná z kamene.

1717 žádal Marek Kaufman vrchnost o povolen  vy
stavěti nad masnými krámy vlastn m nákladem byty
pro sebe s pavlač  k obýván . Povoleno. Později nadě
lal dluhy, a byty prodány.

1738 koupil hořejšek Lazar Tausig. 1765 přikoupil
od Václava Vichery to pusté m sto na vystavěn  kvel
bu (špýcharu) do dvorečku. Dosud nacház  se na tom
to špycháru ve št tě židovská hvězda. Pak na tomto
dvorku vystavěl při zahradě panské hospody malý do
mek k obýván . •  . •

1793 dostal vše syn Abraham Tausig —viz též č. VI.
1811 držel vše syn Lazar Tausig & ženou Rachel Bi

schickou.
1829 masné krámy v př zem  koupila od vrchnosti

obec žid.
1833 hořejšek dostala Lazarova dcera Johanna Tau

sigová, která si vzala 1840 Daniele Ornsteina z č.XVII.
1850 od nich koupil hořejšek Abraham G ellner

z č. 141 s ženou Alžbětou Lichtensteinovou.
1870 po matce dostal hořejšek se špýcharem a dom

kem syn Emanuel G ellner. N adělal však dluhy.
1883 pro dluhy převzal po něm otec Abraham

G ellner.
1892 dostal od otce Abrahama druhý syn Julius

G ellner i s domem č. 141.
1896, když Židé přestali vysekávati maso (posledn m

řezn kem byl Alexander Lederer z č. I I ) ; koupil jatky
od obce Julius G ellner, .spojiv tak celý dům...

192 dostal vše syn Arthur G ellner.
Pamětihodno při těchto domc ch je, že byly rozdě

lovány na dvě, tř i až čtyry světnice, pravé to kum
bálky, a mus me ř ci i pravé d ry, kde mnohdy bydlely
dvě až tři spř zněné rodiny pohromadě, a bylo ku po
divu, že u nich hepropukávaly nebezpečné choroby
každého roku. Ve městě dř ve bydleti nesměli, m sta
k stavbě nových domků se jim nedostávalo, a tak se
musili krčit i jen v těchto židovských domc ch, které
pro četný jich počet nedostačovaly. Teprv od doby
c saře Josefa I I . mohli se i v křes anských domech
usazovati, ale jen co nájemn ci, nebo  domů těchto

kupovati nesměli. Ale i tu dovedli zákon obcházeti,
nebo , zapůjčivše zchudlým měš anům pen ze, prona
j mali si domy jich na řadu let (25—30), neplat ce
ovšem nájmu žádného, an tento vyrovnán byl na m stě
úrokův ze zapůjčených peněz, a tak považovali se pak
za majitele domu, co pravý majitel jim konal službu
knihovn ho figuranta. Až teprv po roce 1850 mohli si
dát dům na jméno své do knih zapsati.

Mimo tedy těchto žid. domů na předměst  drželi
Židé ještě domy křes anské jak na předměst , tak
v městě, jak následuje:

Na předměst :
Č. 103. . •  . •

Polovinu domku č. 103 koupila r. 1789 (ovšem bez
zápisu) Židovka Libuše Bischická na 28 let. Po Bi
schicke r. 1836 koupil ho Salomon G ellner z Roud
n čka s ženou Kateřinou, a od něho ji r. 1841 bez zá
pisu koupil Josef Samuel G ellner z B., t. č. pachtýř
pan. pol  v N žeboz ch (vulgo Jos fek), s ženou Rebe
kou. (Syn jeha Abraham G ellner v č. 141 a XX.)

1878 přešel tento domek do rukou křes anských.

Č. 113.
1866 koupil tento domek v Ostrovn  ulici David

Steiner s ženou Alžbětou. On zemř. 1884.
1885 od matky Alžběty dostala domek dcera Regina

Steinerová, která později vdala se za Ludv ka Poláka,
podomn ho obchodn ka a žid. kosteln ka. Pak přešel
do rukou křes anských.

Č. 121. Koželužna.
1620 byl to dvorec královský k domu č. 9 v městě.

Byl stále v držen  křes anů až do Josefa Gaube
r. 1843.

1844 koupil ho MUDr. G abriel Tausig, lékař ve
Vlas. Benátkách, pro svého otce Abrahama (viz č. I ) .
Bratr téhož G abriele byl Jachim Tausig.

1849 od strýce Gabriele dostali bratř  G abriel, Lipp
man a Josef Tausig, synové Jáchyma. Ovč n zrušen a
stavěny d lny pro novou větš  koželužnu. Staven , do
sud př zemn , zvýšeno o jedno patro. Lippman a Josef
odešli do Litoměřic, Gabriel do V dně, kde utrpěl při
krachu na bursách 1873 veliké ztráty. ••

1871 koželužnu koupil Salomon Langweil z č. 145
s ženou Barborou. ~

1879 dostal ji syn Julius Langweil s ženou F lorou
z Měln ka. 1893 ze stodoly postavil strojovnu a novou
d lnu. 1900 tato d lna vyhořela.

1904 koupili ji bratř  Jindřich a Max G erbrové z Ra
kovn ka.

Í905 převzal ji Max G erber sám, když byl bratra
svého notně ošidil. R. 1919 přestavěl rozsáhlé celou
koželužnu, přikoupiv obecn ; Ostrov a děkanskou za
hradu tamtéž, a vedlejš  domek Kindlovský č. 122 se
zahradou. N adělav množstv  dluhů, učinil úpadek, a
koželužnu v dražbě 1922 převz ti musila Česká ban
kovn  jednota v Praze jakožto největš  věřitelka. Od
toho r. v továrně se nepracuje.

Č. 129.
1849 od dědiců Jana Křivana koupil domek Lazar

G ellner, pekař. .. •  . . •
1875 přešel domek zase do rukou křes anských.

Č. 130.
1849 od pekaře Františka Procházky koupil domek

Markus Steiner (vulgo Bezkrve) s ženou Františkou
z č. XVI (pak č. 41 a 35 v městě).



1862 dceru Julii Steinerovou vzal si. Leopold Freu
denfels ž ješ na, ekonom. 1864 vyhořel. 1869 přikou
pil od domu č. XVI celou zahradu. Pak č. 40 a 219.

1879 prodal dům se zahradou Janu Mlezivovi, za
hradn ku.

Č. 131.
1857 koupil od křes anky Barbory Farové domek

Bohumil Löwner, syn Lippmanův, zběhlý p smák heb
rejštiny, z č. XVII. Obchod obil m. Zemř. 1903. (Syn
jeho Ludv k Löwner dům č. 41 v městě.) Dům přešel
do rukou křes anských.

Č. 133.
1833 pronajal Jan Vysoký domek Samueli Ornstei

novi, řezn ku, na 28 let. 1854 stal se Samuel O. kni
hovn m vlastn kem a pak ho 1859 prodal křes anu.
(Via pak č. 57.)

Č. 134.
1896 koupil v dražbě Leopold Reich, kupec z č. 145,

ale prodal ho r. 1900 zase křes anu Janu Suchomelovi.

C. 137.
1788 dědicové Staňkovšt  pronajali d l svého domu

č. 138 (d lnu kovářskou) př zemn  H eřmanu Englovi
pro obchod střižn . Ten ho pak r. 1820 přestavěl a
o patro zvýšil. Se sousedem Zikmundem Fary učinil
smlouvu, že mu týž dovolil učiniti svým dvorkem ka
nálek ze záchodu do' veřejné stoky na ulici.

1849 dostala dům, oddělený od č. 138, dcera Jo
hanna Englová, "vdaná zá Jakuba Kol nra. Střižn
obchod.

1876 koupil od Kol nra MUDr. F r. H endrich, lékař.

Č. 138.
1819 po křes anu Josefu Pechovi řezn k Filip

Schalheim s ženou Evou Kuh z Libochovic.
1850 dostal ho syn Abraham Schalheim s ženou Ka

teřinou.
1889 dědil ho syn Markus Schalheim, advokát v Jab

lonci.
1908 od něho ho koupil křes an Jan Adámek. .. ..

Č. 141.
Stará lékárna. Původně domek křes anský, př

zemn . Zedn k Jan Patočka, vlastn k, po třikráte vy
hořel, zadluživ se. R... 1764 Žid G abriel Tausig, půjčiv
mu do staven  na 2266 fl., pronajal dům na 25 let. Za
to mu Patočka zapsal nově vystavěné I . patro r. 1782.
Polejšek dostál 1779 syn Jan Patočka, který ho pro
dal nevěstě F rantišce H artmanové a ženichu Josefu
Weinzirloyi, lékárn ku. N yn  tu tedy prvn  lékárna.
Weinzirl zemř. 1808 a vdova Františka vzala si provi
sora Josefa Velzla, lékárn ka.

1785 po G abrielu Tausigovi dostal hořejšek syn
G erson (Gabriel) Tausig.

1820 od něho hořejšek koupil Alexander Lederer,
řezn k, s ženou Sarcu GelLnerovou z č. I I .

1820 dolejšek od Velzla koupil Michael Schermer,
žid. lékař.

1833 od Schermera dolejšek koupila Alžběta Gell
nerová, manželka Abrahama G ellnera, syna Jos. Sa
muele G. z č. 103. Obchod obil m.

1851 od Alex. Lederera koupil hořejšek Abraham
G ellner, a tak dům »celil.

1870 dostal dům týž syn Julius G ellner, obchod ko
loniáln  a obil m, hnojivy. Prvn  manželka Klára,
zemř. 1904, druhá, jej  sestra Johanna. Dostal i dům
č. XX a 1909 přikoupil vedlejš  dům č. 142, který
přestavěl.

1926 dostal všecky 3 domy syn Artur G ellner, na?
roz. 1897. .,

. . Č. 144. : . . , . . .
1900 v dražbě po F ran t . Davidovi koupil dům Leo

pold Reich, kupec v č. 145. Dům zbořen a nově vy
stavěn. 1912 vdova Karol na — viz č. 145.

1923 dostál syn Otto Reich s č. 145.

Č. 145.
Je to polovina kdysi domu č. 46, rozděleného na

č. 45 a a č. 46 b. Polovinu domu č. 46 a koupil od Ma
těje Křivana r. 1853 Salomon Langweil a zř dil tu ku
pecký obchod. 1869 přikoupil pak zadn  d l č. 46 b a
zbořil ho pro velikou sešlost. Pak si koupil koželužnu
č. 121.

1885 prodal dům i s krámem bratru Benediktu
Langweilovi a ženě Barboře, chromému, o berli. 1892
přistavěl na m stě zbořeného nový domek.

1895 dostala dcera Karol na Langweilová, vdaná za
Leopolda Reicha, obchodn ka i v obil . 1900 přikoupil
č. 144. Zemř. 1912, Vdova Karol na.

1923 dostal oba domy syn Otto Reich s ženou Evže
ni  Ofnerovou ze Zavlekova.

Č. 186.
Původně domek křes anský u Rybn čka. Pak tu měl

být mýtný silnice.
1838 od dědiců Hofmanoyých koupil ho Wolf Bu

lova (G liickman), pachtýř mýta. Ale ještě toho roku
postoupil ho Marku Sohrovi z Libochovic, ranhojiči
v Teplic ch.

1844 od Sohra ho koupil G abriel Tausig, doktor ve
Vlas. Benátkách (viz č. 121).

1849 od něho ho koupil H eřman F anta, obch. plát
nem, syn Abrahama F . z č. X, s ženou Sárou Hoffne
rovou z č. XI I I . Domek o patro zvýšil.

1881 dům prodal křes anu Janu Vánčovi, koupiv
dům č. 14 v městě.

Č. 219.
Dvorec (Forberk) 1586 Michnovský — naposled Te

rebovský. •
1882 od mlynáře F r. Kettlera koupil dvorec bez,

pol , se stodolou a zahradou Leopold Freudenfels, rol
n k z Ješ na, s ženou Juli  Steinerovou z č. 130. Měl
najmuté pozemky měš anů a vedl hospodářstv .

1894 převzal hospodářstv  syn G ustav Freudenfels
s ženou Olgou Skálovou. (Bratr Bedřich Freudeufels
je lékařem v B.) G ustav zemř. 1912, vdova vedla po
čas hospodářstv  sama do vyjit  nájmů.

1919 koupil dvorec Bertold Goldman ze Staré Ř še
na Moravě, se ženou Pavl nou Š astnou ze Zděmic.
Ekonom.

V městě. •
Židé, když směli po r. 1850 kupovati domy i v měs

tě, jsou t ito:
Č. 2.

R. 1859 od Josefa D rozd ka koupil dům Abraham
Tausig z Nového Strašec  s ženou Mari . Obchod ko
loniáln . On zemř. 1861.. Vdova Marie provdala se
zase za Samuele Brauna. Odešli do Ředhoště.

1861 děd  dům d tky: Aloisie, Matylda a Janni Tau
sigové. .

1866 od nich koupil dům s krámem kupeckým Salo
mon Langweil, syn N atana, č. XI I I . — Pak č. 145 a
121.

1871 prodal dům křes anu Pavlu Bukovskému.

Č. 13.
Byla to stará škola křes anská. Od Anton na Hádka

koupil dům 1879 Josef Berman z Ředhoště s ženou

Reginou Ledererovou, dcerou Alexandra z č. I I . Střiž
n  obchod.

Č. 14.
1878 v dražbě po F r. Procházkovi koupil H eřman

Fanta s ženou Sárou (viz č. X a č. 186). Střižn
obchod.

1884 dostal dům č. 14 syn Sigfried F anta. Odešel
pak do Prahy, kde na Vinohradech zař dil krav n
s mlékárnou.

1908 prodal jej křes anu Jaroslavu Finfrlovi i se
zbož m v krámě.

Č. 18.
1900 v dražbě po křes anu F r. Davidovi koupil Lud

v k Polák; podonni  obch. a žid. kosteln k, s ženou Ro
sinou Steinerovou z č. 113. Ona se 1916 utopila.

1917 prodal dům Polák křes anu.
: Č. 29.%

1869 od F rant. Minky koupil dům Moric Löffnei,
sedlář, syn Salomonův z č. XV, se ženou.

1902 dostala dům dcera Emma Loffnerová, vdaná
za Michaela Tausiga, sedláře. On zemř. 19

19 prodala vdova dům křes anu.

Č. 34.
1880 koupil od Karla Blažka dům č. 34 G abriel

Tausig, bursián, syn Jachima z č. I (předt m též č. 38
a č. 121), s ženou Františkou. On zemř. 1888.

1889 prodala ho vdova F rantiška lékárn ku Ludv.
Schärtlerovi, křes anu. •

Č. 35.
1861 koupil dům ten v dražbě Lippman Steiner

(vulgo Bezkrve), syn Markusa z ě. 130. Obchod do
bytkem. (Prv č. 41.)

1862 prodal ho křes ance Anně Langrové.

Č. 37.
1893 v dražbě po tajemn ku Alex. Česalovi koupil

ho F erdinand Steiner z Vesel  se ženou Reginou \ eit
lerovou z Lince. Střižn  a galantern  obchod. Dům
celý přestavěl, a : t m si ubl žil. Byl pak nucen dům
r. 1913 prodati. Odešel do Teplice, kde pak zemř.

Č. 38.
1858 v dražbě po zemř. F r . Svobodovi koupil dům

G abriel Tausig, vinopal a pak bursián, s ženou Fran
tiškou. Viz pak č. 34.

1860 dům prodal křes anu, odešed do V dně hrát
na burse.'

Č.  40 .
1880 od Antonie Radeš nské koupil dům Leopold

Freudenfels, roln k z Ješ na, se ženou Juli  Steinero
vou. Prv č. 130, pak č. 219.

1882 prodal dům učiteli F r. Zazvorkovi.

Č. 4L
1864 v dražbě koupil Markus Steiner, syn Judy

z č. XVI — pak č. 130.
1867 dostal ho syn Lippman Steiner. Dal novou

taškovou střechu, ale řemesln kům nechtěl zaplatiti
a tak mu dům exekučně prodán. (Viz pak č. 35.)

Č. 42.
1884 po snir.ti Anny Pokorné v dražbě koupil Lud

v k Löwner, sýrt Bohumila z č. 131, se ženou Mari
Steinerovou. Obchod obil m a plodinami. Nadělav
mnoho dluhů a padělav směnky, prchl do ciziny, stal
se nezvěstným, zanechav tu ženu s dvěma dětmi. 1895;

přiřknut dům soudně opuštěné Marii Lownerové.

•  1920 po smrti Marie Lownerové. děd  d tky:. Otto
Löwner a Jindřiška, vdaná 1922 za Viktora Picka.
1922 převzali polovinu domu od bratra a švakra Otty.
Obchod plodinami.

Č. 57.
1850 koupil od Josefa Radeš nského dům, Samuel

Ornstein, řezn k (viz č. 133 a XVI), syn Jachimův.
Dal na dům taškovou střechu.

1874 dostal dům syn Isak (vulgo Ignác) Ornstein.
1890, prodav dům Josefu Rackovi odešel do' Prahy.

Č. 58.
1852 od F r. Skopce koupil dům Mendl Tausig, syn

Emanuela z č. XIX (viz též č. XVII).
1853 převzal ho syn Bernard Tausig. Prodav dům

křes anu, odstěhoval se do Litoměřic.

Č. 72. . ,
1896 od roln ka Anton na Srbka koupil týž dům

Josef Ohrenstein ze Soutic (Benešov) s ženou Matyl
dou G ellnerovou, dc. Abrahama z č. 141. Dům celý
přestavěl. Obchod obil m a sm šeným zbož m. On
zemř. 1929.

T m tedy konč me osazen  Židů na předměst  nebo
v městě Budyni bu  na krátko, bu  na dlouho, a při
kroč me k dalš mu l čen  o jich společenském posta
ven  a osudech ve veřejném životě.

R. 1650 vydány Židům v Čechách za Ferdinanda I I I .
zvláštn  privilegie, jak následuje:

„ Výk l a d č e s k ý .
Extrakt z oných od Jeho Cis. a král. katol. Milosti

nejvyšš  židovstvu Pražskému, též i zemskému tohoto
královstv  Českého udělených konfirmovaných pri
vilej .

N u m e r u s se c u n d u s .
Aby oni taky svůj obchod a obživen  dosáhnouti

mohli, My jim všechny poctivé, v jich předešlých pri
vilej .povolené a až posaváde vedené živnosti a handle
s prodejem a kupován m všelikých kupeckých a krám
ských zbož  podle lokte, m ry a váhy, též taky z roz
ličným metalem, (což my in specie jsme ňezápověděli),
svobodně védsti, a kam oni přijdou na otevřené kvelby
a krámy, na plác ch a rynkách dáti a držeti na veřejné
ročn  a týhodn  jarmarky jako jin  křes anšt  a hand
l řové jeti, a tam s jejich věcma a zbož m upř mně bez
nějaké toho překážky, handlovati a prodávati, nápo
dobně syrovejina a vydělávanejma kožmi, I ttem
s vlnou, obil m, živým dobytkem i masem (však dálej
a jinače ne, než jak ona od nás mezi křes anskýma a
židovskýma řezn kami dne 14. novembris 1647 roce
prošlé resoluc  v sobě obsahuje a přikazuje), v no pod
obručeni (v sudě), v širokým a ouzkým domác m i ci
z m sukně na lokte a kroj, v slaných a suchých rybách
(což oni od starodávna sem přinesli), tož taky s jiný
ma věcma handlovati, takové k své vlastn  potřebě
skupovati, a v pražských městech i jiných městech zase
prodávati, i také jest li zbož  je, které od nás obecně
zapověd no nen , jinam ven ze žerně vyvážeti, v no
vyšenkovat , a aby oni s jejich všech od pražských
měš anů a jiných ciz ch skoupených v n ani ve branách
neb mostě cla a tv ce peněz než jin  křes anšt  měštš
n no védávaj , podle starobylého špůsobu, dávati, ani
od nich žádati nemaj , nejmilostivěji povolujem."

Patrně z tohoto privileje tedy vysv tá, v čem Židé
již od pradávna obchod svůj vésti směli, a také vedli.

Pravili jsme již výše, kterak hraběnka Lidmila ze
Šternberka byla Židům v B. nakloněna, ä to patrně
z př činy, že dovedla z nich dobře těžiti. Když pák



r. 1654 vystavěla v B. panskou hospodu,' dovolila tam
Židům vysekávati maso na úkor řezn ků křes an
ských, kteř  si pak r. 1662 proti tomuto vysekáván
masa u hraběnky stěžovali. Poněvadž se ale žid. řez
n ci pan  hraběnce nab dli, že za porážen  dobytka
platiti j  budou 30 fl. ročně, zam tla ona st žnost řez
n kův křes anských o zákaz porážen , dovolivši Ži
dům nejen dalš  porážen  i v ce dobytka, ale i prodá
ván  masa při panské hospodě sousedům vesnickým,
a aby jich hodně nalákali, dávali libru masa o 1 kr.
laciněji, nežli řezn ci v městě.

Jatky židovské, dřevěné, postavila jim hraběnka již
r. 1654 na uvedeném již m stě (dům č. XX), a když
pak při požáru města r. 1692 vyhořely, dal kn že Fer
dinand D ietrichstein r. 1695 nové z kamene postaviti.

Svůj hřbitov m vali Židé v B. na valech za hrad
bami, a to za severn  a výcho dn  zd  při rohové baště.
Bylo tam množstv  starodávných pomn ků, které
ale tehdáž všemocný zkoušený radn  Alois Reiter
proti protestu Židů budyňských dal odstraniti, upo
třebiv kamenův těch co dlažby do spilky měš an
ského pivovaru. Odtamtud při předlažbě zachránil
jsem jediný náhrobek uvedeného již Pinchasa
z r. 1670.

Magistrát v B. započal na počátku stol. 18. prodá
vati stavebn  m sta pod hradbami na nové .domky
sousedům, a tak, aby si Židé zajistili vchod na svůj
hřbitov, odkoupili si uličku přes hradebn  př kop na
severn  straně zdi. Stalo se r. 1707 takto dle smlouvy:

„My purkmistr a rada J. V. 'O. kň ž.1 z Dietrich
steina (titt.) města B. n. Ohř  v známost uvozujem,
že zdejš  obec žid. při týchž krchovu židovském (na
kterýžto cesta mimo Tomáše Staňka proti Družec
kýmu jdouc z př kopu'.4% loket, a proti dveř m [na
hřbitov] 7 loket vyměřena) od magistrátu propuštěny
a prošacovány za 15 fl. m š. m sto, do důchodu obec
n ho takové pen ze:;již odvedla, a z takového m sta
obzvláště od téhož Actum při sváto Jiřským term nu
k obci ourok každoročně.po 35 kr., a p. rychtářům
10 kr., v ceji z předešlé in pasus maj c ho m sta,
krchovu, při sv. Havle do téhož důchodu našeho
35 kr. 4% den., pánům rychtářům zdejš m 10 kr.
I ttem z m sta bl ž Veselýho Háje na Ladech (mimo
řádný hřbitov v čas nakažlivých nemoc ) jim propuš
těného taky při term nu sv. Havelském do jmenova
ného obecn ho důchodu 10 kr. a městským rychtá
řům 10 kr. při jim vysazených term nech, to vše na
věčnost a bez odkladu a vejmluvy jak do řeče
ného důchodu obecn ho skládati a vybejvati, tak
p. rychtářům náležitě contentirovati opáčená obec
židovská povinna jest, pročež tuto jich židovské obce
povinnost, naše n že postavená peče  městská  po
tvrzuje, jenž se stalo dne 24. Aprilis v B. 1707."

Burgkmistr a L S radda.

Následkem nař zen  c saře Josefa I I . r. 1785, kte
rým ruš  se všecky hřbitovy ve městech jsouc , musil
býti i tento starý hřbitov zrušen, a Židé nuceni byli
vyhledati si nové m sto. Zakoupili tud ž od vrbec
kého sedláka pole bl ž Matkobožského rybn ka, kde
založili si nový hřbitov. Prvn  nejstarš  tam náhrobek
hlásá, že r. 1798 byla sem pochována Barbora Breir
dlová, dcera Itziga (Ignáce) Breidla z Libochovic.

R. 1690 dne 13. června dostali Židé v B. (a ovšem
i na panstv  v Libochovic ch) od kn žete F erdinanda
z D ietrichsteina novou privilej, co; všecko kupovati
a prodávati směj , na př.: P látno, sukno, vlnu, vše
liké tkanice, knofl ky, koze, hověz  dobytek, koně,
kořen , tabák, košerované a přeškvařené máslo, ale
toto jen pro svou potřebu mezi Židy. jako též s obi

l m, též toliko jen, co sami spotřebuj , nebo k pálen
kořalky nutně zapotřeb  jest, jen t m obchodovati
směj . Stalo se tak k jich pon žené žádosti, o čemž
byli vyrozuměni. Ale Židé dle tohoto ustanoven  se
nedrželi, obcházej ce toto všemožně, nebo  prodávali
pak obil  i sedlákům nebo formanům do ciziny, a tak
ke st žnosti křes anských obchodn ků musil jim to
kn že Leopold z D ietriehsteinu r. 1705 př sně za
kázati.

Také r. 1700 žádali Židé v B. kn žete Leopolda
z D ietriehsteinu, jakožto nově nastouplou vrchnost,
o znovupotvrzen  jich privilegi . Takové potvrzen
d ti se musilo vždy, kdykoliv nastoupil nově panuj c
kn že, a ten pak rozhodoval, má li se Židům dostati
nových výhod, nebo má li se jim ubrati. Kn že po
tvrdil jim tytéž privilegie, kterých jim dal jejich
předchůdce kn že Ferdinand. Ve své žádosti ke kn
žeti pros , aby směli prodávati šatky, tkaniny (tka
louny), sýr a máslo, sůl, avšak jen od vrchnosti bra
nou (dř věji neprodávali, byl to monopol měš anů),
železo, plátno, punčochy, krátké zbož  na lokte a
m ru, a jiné zbož , dobytek kupovati a b ti, ' a maso
Židům prodávati. Za to zavazuj  se platiti vrch
nosti 30 fl. rýn. do důchodu. P ř i jich domech, škole
a náboženských obřadech aby svobodně zachováni
byli. Poněvadž plat  cis." daně a vrchnostenské dáv
ky, aby mohli svobodně obchodovati, a ciz m kramá
řům, ježto vrchnosti nic neplat , aby byl podomn  ob
chod zakázán.

Kn že Leopold jim tedy tyto privilegie potvrdil.
Ale v me již z výše uvedeného, jak privilegie tyto
obcházeli.

R. 1695, po vypuzen  Židiů z města r. 1677, měli
tito na předměst  následuj c  domy takto rozděleny,
které t. č. stávaly:
Č. I I I Löbl Valentin, celý dům na panském gruntě,
č. IV Marek Samuel, Vž domu na panském gruntě,
č. VII Pinchas Eliáš, % domu na panském gruntě,
č. VII I Mauschl Abraham, % domu na panském

gruntě,
č. IX Mojž š Polák, % domu na panském gruntě,
č. X Lebl Polák bratr, % domu na panském gruntě,
č. XI I I Chalman Bérl, % domu na obecn m grunte.
Za celý dům č tala vrchnost 160 fl., za % domu

80 fl. na ročn  splátky.
Schutzgeld, plat z celého domu 12 fl., za % domu

6 fl.
Činže, plat z celého domu 10 fl., za V2 domu 5 fl.
Z m sta o sv. Jiř  z celého domu 20 kr., za V2 domu

10 kr.
Z m sta o sv. Havle z celého domu 20 kr., za %

domu 10 kr.
C. XII Abraham Šilhavý,
č XIV Abraham Ziml,
č. XVI Aron Citovský; kteř  měli domky na obec

n m gruntě, platili úrok z m sta obci B., ale Schutz
geld vrchnosti,

R. 1691 vystavěla vrchnost vinopalny v B. a v Li
bochovic ch, pronajmouc je Židům, kteř  pálili l h
z obil  (o bramborech se dosud nevědělo!), a vyrá
běli z něho otravnou kořalku pro lid. R. 1725 zrušila
však vrchnost vinopalnu v B., ; ponechavši si pouze
v Libochovic ch. Zdejš  vinopalnu pak pronajala Ži
dům na byty, až ji pak r. 1743 koupil uvedený Jonas
Löbl. Pak dostala č slo ř mské I .

R. 1707 vydali starš  židovšt  v Praze souvěrcům
na venkově zvláštn m listem ponaučen , kterak se
muž a žena při vydáván  dlužn ch úpisův zachová
vati maj . Také svatby žid. nesměly se jinde konati,
než před pražským rab nem, což však za c saře Jo
sefa I I . pominulo, a svatby konati se mohly i před

m stn m rab nem, v kterém okrsku totiž byl. To stá
valo se hlavně v B., jakožto nejstarš  obci žid1, (a také
nejčetněji zastoupené) na celém panstv  Budyně
Libochovice.

Veliký poplach v žid. předměst  udal se dne 8. čer
vence 1715, když vypukl mezi Židy mor, zavlečený
sem nějakým potulným Židem, na který již 3 Židé
zemřeli a tajně pochováni byli. Obec města podala
o tomto př padu hned zprávu krajskému úřadu v Sla
ném, s připomenut m, že Šalamounova žehá (v č. XI I I
Salomon Abraham) nemocná jest a lež .

Jelikož Židé počali houfně z města prchati a do
lesů se schovávati, nař zeno hned, aby všichni Židé
z města na obecn  louku vrbeckou byli vypovězeni a
do baráků narychlo zř zených zavřeni. Jich léčen
obstarával zdejš  městský lazebn k Jan Kaiser, a do
města vyslán krajský chirurg Josef Werner ze Sla
ného. Vojsko, tehdáž v Martiněvsi posádkou lež c ,
dostalo rozkaz celý tábor žiti. obkl čiti, a nikoho
z Židů ven nepouštěti. Kdo z nich zemřel, pochován
byl na Ladech u.Veselého háje, kde byl jejich mimo
řádný hřbitov. Teprv potom, když nikdo z nich v ce
již nestonal, ani nezemřel, směli se Židé do předměst
zase vrátiti.

C sař Karel VI. vydal r. 1725 patent, j mž se usta
novuje, že na každém panstv  sm  se zdržovati jen
jistý  počet Židů,  a ten že překročen býti nesm .
Každá rodina dostala své ř mské č slo I , I I ätd., če
muž se ř kalo rodinné m sto (Familienstelle). O toto
č slo mohl se ucházeti vždy jen nejstarš , čili prvo
rozený syn, a kdyby předčasně zemřel, druhorozený
atd. Kdyby však byl otec zemřel bez mužských po
tomkův, dáno pak jeho č slo některému jinému Židu
z jeho př buzenstva. M sto však nikomu z nich dř ve
dáno nebylo, až po smrti otcově, která se u vrch
nostenského úřadu ohlásiti musila, a také dř ve že
niti se nesměl. P roto bývalo napotom mezi Židy tak
mnoho nemanželských dět , které pak teprv po sňat
ku otcovu dostaly jméno po otci a za manželské byly
považovány. Vid me to nejlépe ze starých matrik,
kde otec potvrzuje, že přihlašuje d tě za své vlastn .
V B. povoleno bylo toho času krajským úřadem
v^Slaném 34 žid. m st rodinných, a vrchn mu úřadu
panstv  B. (které t. č. nebylo ještě s panstv m Libo
chovice sloučeno) dáno nař zen , že počet ten pře
kročiti se nesm . R. 1818 bylo. těchto m st v B. již jen

'32, a počet ten stále potom klesal, ježto tu počet ro
din odchodem do jiných osad ubýval.

Učil li se někdo z mladš ch členů řemeslu, mohl
potom snáze dostati koncesi na ženěn , nežli jeho
bratr haus rn k. Odešel li Žid ze svého m sta, aniž se
vrátil, hledal ho vrchn  úřad po všech panstv ch, a
nedošla li zpráva o jeho pobytu, byl zbaven nejen
osobn  ochrany a práva zdržovati se v zemi, ale i ná
roků na rodinné m sto, a majetek jeho po otci zdě
děný zabrala si vrchnost. Vrchnost nemohla přece
ztratiti užitku z ochrany (Schutzgeld) a činže z dom
ku židovského, a tak domek byl jinému Židu zase
prodán.

Poněvadž pak Židé u nás šidili vrchnost, kde a jak
mohli, zapom naj ce rádi platiti z ochrany (což doka
zuj  v účtech každoročn  nedoplatky), vyzrála na ně
vrchnost zase tán , že chtěl li se Žid ženiti, musil vrch
nosti nejméně 120—200 fl. zástavy složiti, kterou
vrchnost půjčila pak na chalupu nebo statek na hy
potéku pod úrok, aby t m vrchnost byla kryta, kdyby
snad Žid „zapomněl" •— což se zhusta stávalo •—
svůj ochranný poplatek nebo činži z domku za
praviti.

Po vyhlášen  svobody r. 1848 a po zrušen  ochrany
domáhali se někteř  zdejš  Židé (na př. Bohumil Löw

ner, H eřman Fanta a j.) o vrácen  této zálohy, kterou
jim vrchnost po roce 1850 zase vrátiti musila, nemaj c
zákonitého podkladu k zadržen . '": : ' •

R. 1734 stěžovali si budyňšt  měš ané opětně vrch
nosti, že Židé vedou zakázaný obchod obil m, a že se
oněm v obchodu ujma a škoda čin . Totéž opakovalo
se r. 1773, takže konečně kn že Karel z D . vydal
zápově  Židům obil  dále kupovati a prodávati. Ale
jak nás zkušenost uč , vyšly všecky zákazy naplano,
nebo  Židé ve své houževnatosti vždy tohoto výnos
ného obchodu znovu a znovu se chytili. Vláda jich
při veden  tak častých válek potřebovala, křes an
nákupy obstarati nedovedl, a tak zákazy přišly na
zmar.

Původně Židé nem vali v Budyni vlastn  své mod
litebny čili synagogy, nýbrž shromaž ovali sé k vy
konán  pobožnosti v domku, ve kterém náhodou
bydlil ten neb onen učitel neb rab n či zpěvák.

Synagóga' (vnějšek)

Teprve po r. 1631, jak známo, učinili si synagogu
v domě čv 31 v městě, kterýžto dům ale k rozkazu
vrchnosti musili zase r. 1677 křes anu zpět vrátiti.
Teprve ke konci prvn  polovice 18. stol. zakoupili 3Í
zbořenou stodůlku Šantrochovskou proti č. XI I I . a
XIV., kde si vystavěli velkou modlitebnu se stropem
dřevěným a střechou šindelovou. Ale pro stálé války
s Francouzi a Prusy nemohli stavbu dokončiti, a Sta
ven  či zdivo maltou ovrhnouti. Tepive r. 1825 mohli
Židé přikročiti k dokončen  stavby své synagogy.
Žádali tud ž kn žete F rantiška Josefa z D ietrichsteina
o přenechán  18.000 cihel z panských cihelen na nové
klenut , a to na úvěr na řadu 18 let k spláceni. Kn že
však k žádosti jich nesvolil. Daroval jim raději
3000 cihel, ale ostatn ch 15.000 kusů mus  do tř  let,
1826, 1827 a 1828 splatiti. A tak Židé teprve synagogu
dali sklenouti, a celou maltou ovrhnouti.

V synagoze chqyaji dosud žlutý praporec, poř zený
r. 1800, podobný cechovn m praporům, jehož už vali
při různých slavnostech. .

Za starých dob m vala škola židovská a modlitebna
u Židů budyňských jeden a týž význam, nebo
chodily do školy nejen jich d tky, aby se tu učily
čten  hebrejštiny a němčiny (o češtinu.čili českou řeč
nestáli, považuj ce ji za méněcennou, a jen tolik se ji



doma učili, co j  potřebovali k obchodu mezi lidem),
psan  a poč tán , a v pátek, v sobotu neb v svátc ch
přicházeli sem jich otcové, konaj ce tu společně mod
litby. Tedy vlastn  synagogy ještě neměli, jak výše již
uvedeno. Škola byla tedy pokoutn , stěhuj c se od
domu k domu, kde právě toho času jich učitel neb
rab n bydlil. Tak známe ze starých zápisů, že škola
byla v domku č. XIY (124) okolo r. 1620, napotom
v domku č. I I I , naposled v domku (starém) č. XII,
a snad i v jiných domc ch, o nichž se nám zpráv ne
dochovalo.

Teprve za přispěn  Gabriele Tausiga, lihovarn ka
z č. I, když byla dř ve již obec židovská starý
zchátralý domek č. XII koupila, zbořiti dala r. 1859
tento domek a postaviti r. 1860 novou nyn  veřejnou,
a to zase německou školu v úplně českém městě
i okol , na kterou pak od zaveden  nového školn ho
zákona r. 1870 dohl žel německý školn  inspektor
z Litoměřic. Od doby Marie Terezie musily d tky
židovské navštěvovati též veřejnou školu křes anskou
v Budyni, an pokoutn  školy vesměs byly zakázány,
a tak učily se aspoň poněkud česky. Při tom ovšem
tajně chodily i do své pokoutn  školy, kde se učily
nejen hebrejštině, ale i němčině, na kterou nemohli
Židé zapomenout, an tenkráte všecky úřady, jak
vrchnostenské, tak magistráty i c sařské úřady
úřadovaly po němečku. Jelikož pak po roce 1860
stále bohatš ch rodin v Budyni stěhován m se do
Prahy i jinam ubývalo, a náklad na jich soukromou
školu stále stoupal, který chudš  rodiny zde zbylé
zmoci nemohly, usnesli se Židé r. 1897 ku vyzván
obecn ho úřadu v Budyni jich německou školu zrušiti
a své d tky pos lati do české veřejné pětitř dn
školy spojené se školou měš anskou.

Ve zrušené škole bydl  nyn  rab n, a ostatn  m st
nosti jsou co byty pronajaty. Rab n Bernard Löwy
ud lel ve škole nauka náboženskou, jsa od státu
za to honorován. Podobně docházel i na učen  ná
boženstv  do Libochovic, kde učitele náboženstv
nen .

Pokud pamět sahá a staré zápisy se zmiňuj , byli
tu následuj c  učitelé ždovšt , rab ni neb t. zv. zpě
váci: Prvn m známým rab nem byl Lazar Žid r. 1620
v č s. XIV. Pak r. 1732—1737 byl tu Natan Löbl,
rodič z Polné (též panstv  dietrichsteinské) učitelem
a rab nem v Budyni. O něm p še se, že byl volán s Jo
nasem Löblem k soudu do Litoměřic pro nepř stojné
urážky.

Napotom zaznamenán r. 1773 Juda Wolf v č. XII
co žid. učitel.

R. 1780 p še se opět Jakub Man ák (Schermer)
vč . I I I .

R. 1803 uváděn Löwi Augenfeld v č. XII co učitel.
R. 1818 zapsán Jakub Lowenfeld v č. I I I co riab n

a učitel.
Kolem r. 1830 vyskytuje se tu dr. Jakub Langen

felder, rab n a učitel, zemřel 1859, bydlil v č. XVIII.
P ři něm byl tu učitelem Robiček r. 1847. Později
odejel do Ameriky. Dle ústn ho podán  byli tu pak co
učitelé nějaký Erben a Gans, ale" zápisů o nich se ne
dochovalo. Napotom již v nové škole vyučoval Naftali
Koch, syn Lazara, člověk povahy výstředn , který
odešel pak do Uhř něvsi, a odtud do Plzně co rab n
a učitel, kde se oběsil.

Po něm nastoupil 1881 rab n a učitel Mořic Lem
berger, který r. 1891 odejel do Ameriky. R. 1891
nastoupil Filip Böhm co učitel, po něm r. 1894 Leo
pold Marody, za 'něhož byla škola židovská r. 1897
zrušena. Téhož roku nastoupil co rab n a učitel ná
boženstv  Bernard Löwy z Luk u Karl. Varů s man
želkou Florou, která zemřela r. 1929 právě v jubi

lejn  den 50. výroč  sňatku. Vyučoval náboženstv  mo:
saické nejen na škole v Büdyni, ale i v Libochovic ch.
Zemřel 1933. : \ : '".:

Siegfried Lederer Rb. Bernard Löwy

Z knihy o obsazován  rodinných m st (Familien
stelle), založené po r. 1787, dov dáme >se toho, která
rodina měla své č slo. Tak na př.:

I. Abraham Tausig dostal povolen  k ženěn
r. 1757. Ř kali tomu Ehehimmelaúfstellung. —•  Po
dědu Abrahamovi dostal konsens vnuk Jachim Tausig
r. 1819 k ženěn  a též rodinné m sto. Ale vyměnil si
toto s Josefem Steinerem z Roudnice r. 1828.

I I . Markus Gellner, dostal konces  k ženěn  r. 1777.
Po něm syn Samuel Gellner r. 1817.

I I I . Matěj . Schermer dostal konces  r. 1804, po
něm syn Emanuel Michael Schermer r. 1831.

IV. Moises Ehrlich dostal konsens k ženěn  r. 1785.
V. Lazar Tausig, syn Lazarův, dostál konces  k že

něn  r. 1820, a spolu m sto.
VI. Abraham Weil dostal konces  k ženěn  r. "1799,

po něm syn Veit Weil r. 1825.
VIL Nebyla t. č. obsazena. Přešla do Libochovic.
VIII . Zacharias Král dostal konces  k ženěn

r. 1800. Musil se vykázati věnem nevěsty 150 fl. a
sám složiti 150 fl., celkem 300 zlatými.

IX. Isak Lederer, syn Heřmanův, dostal konces
r. 1783. Syn jeho Wolf Lederer dostal konces  r. 1811.

X. Josua Fleisner dostal konces  k ženěn  r. 1801.
XI. Markus Fanta dostal konces  r. 1773, zemřel

r. 1821, syn jeho Abraham Isak Fanta dostal kon
ces  r. 1815.

XII. Wolf Heřman Köllner (Gellner) dostal kon
ces  r. 1773. Poněvadž pak prvorozený syn Jáchym
odešel bez povolen  vrchnosti do Mnichova Hradiště,
nechtěje se Vrátiti, byl domek č. XII soudně prodán,
on zbaven m sta i zdržován  se v zemi, a m sto ro
dinné (č slo) dáno Emanuelu Tausigovi, synu Gabriele.

XIII . Adam Langweil dostal Kinces  r. 1801.
XIV. Salomon Hoffner dostal konces  r. 1801, po

něm syn Markus Hoffner dostal konces  r. 1829.
Až potud shodovala se č sla rodinná s č sly domov

n mi. Odtud se pak tato č sla různ .
XV. Heřman Korálek dostal konces  r. 1787. Po

něm pak syn jeho Isak, který byl t. č. na vojně.
XVI. Gutman Löffner dostal konces  r. 1801.
XVII. Heřman Gellner dostal konces  r. 1802.
XVIII. Nebylo t. č. obsazeno.
XIX. Lippman Löwner dostal konces  r. 1806.
XX. Markus Katz, druhorozený, kterému starš

bratr m sto postoupil, dostal konces  r. 1803.
XXI. Berl Koch dostal konces  k ženěn  r. 1797.
XXII. Markus Weil dostal konces  r. 1798.
XXIII. Beřmann Schalheim dostal konces  r. 1784.

Po něm syn jeho Filip Schalheim konces  r. 1812.
XXIV. Jonas Löwner dostal konces  r. 1801. €\Q

XXV. Heřman Engel dostal konces  k ženěn  r. 1806.
XXVI". Salomon Ehrlich dostal konces  r. 1778,

zemřel v Teplic ch. Po něm syn Emanuel Ehrlich
konces  r. 1820.

XXVII. Markus Gellner dostal konces  r. 1773.
Prvorozený syn Lippman Gellner zemřel před otcem,
a tak dostal m sto druhorozený Heřman ; Gellner
r. 1809. Zemřel však r. 1821, a konces  po něm dostal
jeho syn Salomon Gellner r. 1822. ,

XXVIII. Juda Korálek dostal konces , k ženěn
r. 1775, po něm syn Moises Korálek r. 1806.

XXIX. Abraham Löwenfeld zemřel r. 1814 (po
chäzelz Vel. Třeb če), a tak dostal konces  r. 1815
syn jeho Jakub Löwenfeld. •  .

XXX. Eliáš Korálek dostal konces  r. 1760, pak syn
Isak Korálek r. : 1797.

XXXI. Daniel Langweil dostal konces  k ženěni
r. 1815, druhorozený syn Salomona Langweile.

XXXII. Jakub Katz. Toto m sto dostal 1802 zat m
Heřman Gellner, než zemřel jeho děd Jakob Gellner,
po kterém měl m sto děditi. 1819 dostal pak toto
m sto Bernard Hoffner, syn Jachimův.

XXXIII. Jakub Gellner (jinak Isak Jakub Löbl)
dostal konces  r. 1784. Prvorozený syn jeho Salomon
dal se r. 1824 pokřt ti, m sto dostal druhorozený syn
Samuel Josef r. 1829.

XXXIV. Moises Markus Finkenstein odešel do
neznáma, a tak byl r. 1820 zemské ochrany zbaven.
M sto jeho dostal r. 1821 Heřman Löwner, syn
Mojž še.

Mimo těchto rodových m st obdrželi dle této knihy
konces  k ženěn  následuj c  Židé stavu řemeslnic
kého, a to: . ••

1806 Salomon Katz, krejč , s Annou Tänzer.
1819 Seligman Gellner, syn Mojž še, s Rebekou

Tausig. Byl pak v Roudnici.
1821 Samuel Gellner, syn Mojž še, s Františkou

Schalheim."
1821 Salomon Schalheim, řezn k, s Magdalenou

Schiiller, ale ještě téhož roku zemřel na vodnatelnost.
1823 Abraham Löwner, 5. syn Mojž še L., se Sárou

Ornstein. ,
T m zápisy staré knihy konč .
O placen  peněz z ochrany (t. zv. Schutzgeld)

známe následuj c  záznamy:
1695 platili společně ročně 48 zl., domovn  činže

47 fl. a ze školy 2 fl.
1700 platili společně ročně 57 zl., z řemesla krejč.

7 fl. a ze školy 2 fl.
1726 platili společně ročně 98 zl. 44 kr., z nájmu

zrušené vinopalny 30 fl,, ze školy 2 fl.
1740 platili již Schutzgeld 208 fl., z masných

krámů 37 fl., dohromady 245 fl., a měli nyn  platiti
o 43 fl. v ce, jak vrchn  úřad v Libochovic ch vyža
doval, vyhrožuje, že jim zavře synagogu. (Tedy
patrně měli již t. č. svou synagogu vystavěnou.) Proto
žádali Židé kn žete, aby nař zen  vrchn ho úřadu
zrušil. Podepsány na žádosti ke kn žeti jsou tyto
osoby: Salomon Abraham, Samuel Marek, Isak Ma
rek, Samuel Šimon, Kaufman Šimon, Israel Cisovský,
Heršl Marek, Abraham Strašnitz, Berl Salomon,
krejč , Lazar Tausik, Herschl Mauschl, Edl, vdova po
Marku ze Slavět na a Simal Pinchas.

Kn že Walter z Dietrichsteina vyř dil prosbu jich
následovně: •

1. Všichni Židé v Budyni za Schutz a z handle
.platiti maj  175 fl., mimo z masných krámů 34 fl.

2. Pod suiňou 175 fl. vyrozum vá se též nájem ze
staré vinopalny. i

3. Ale nájemci vezmou na se veškery opravy
domu (č. I ) .

4. Kdyby vypukl oheň v židovském městě, avšak
nikoliy vinou Židů, nebudou přidrženi k náhradě
škody. .  .

5. Na těch 175 fl. dopláceti má i ž. o. s ustanove
n m, že obec nesm  žádné potulné Židy v ce přij mati.
Přij mán  vyhrazuje si vrchnost.

6. Židé mus  kupovati panskou vlnu, koze a živý
dobytek, ovšem za hotové. Toto nař zen  nesm  úřed
nictvO' ani zvyšovati, ani umenšovati, jen tak se zacho
vati, jak kn že nař dil a potvrdil.

Začátkem 19. stol. platil bohatš  Žid 4 fl. c. m.
Schutzgeldu, chudš  3 zl. a nejchudš  1 zl. 30 kr., ale
jak ho rádi Židé platili, vid me nejlépe z výkazu dluž
n ků tohoto Schutzgeldu z r. 1836 atd., kde mnohý
dluhuje 50—60 zl. za mnohá léta, a vrchnost nemůže
k pořádnosti přikročiti, an se tyto jindy nucené dáv
ky začaly novými zákony a nař zen mi uvolňovati, a
vrchnost nemohla jich pro dluhy soudně st hati.

O rychtář ch čili starostech žid. v me patrně málo,
a to sp še ještě z doby starš  nežli z doby nejmladš ,
an se dokladů listinných nenacház , a ani z židovských
knih nedá se zjistiti, au většinou se ztratily.

Tak čteme v starých zápisech, že byl rychtářem
r. 1690 Aron C i t o v s k ý z č. XVI. Pak se r. 1737
objevuje Moises B e r g k l o t z , r. 1750 Moises L ö w
n e r, zemř. 1826 v stář  80 let. Po něm r. 1770 Markus
L ö w n e r až da r. 1800. R. 1823 znám jest Lippman
L o w n e r, napotom byl rychtářem mezi r. 1829—J.Ö17
Joachim T a u s i g , po něm v letech 1860 — Jakub
K o l l i n e r , rodič že Strašnic. Po jeho odchodu z T3u
dyně nastoupil Gabriel T a u s i g, a když odešel do
V dně, převzal úřad starosty Salomon L a n gwe i l ,
po něm Ignác O r n s t e i n , pak zase Julius L a n g
we i l až do r. 1892, kdy odešel do Prahy. Po něm stal
se starostou obchodn k střiž, zbož m Josef B e r m a n .
který zastává týž úřad až dosud.

Poněvadž pak krajský úřad zakázal porážen  dobyt
ka ve starých jatkách č. XX, dovoliv tam pouze vy
sekáván  masa, vystavěla vrchnost novou židovskou
šlachtu (jatky) na Babině při pan. továrně r. 1829,
s podm nkou, že sice řezn ci nemaj  z n  platiti nájmu,
že však ale maj  všecku krev, hověz  exkrementy, od
padky a kosti při zab jeni dobytka > sváděti otvorem
ve zdi do vyzděné žumpy, odkud si vrchnost tento hnůj
odvážeti bude, nebo jej dle okolnost  vždy na 3 léta
pronajme. A tak potom židovšt  řezn ci zab jeli do
bytek v těchto nových jatkách až do posledn ho jich
řezn ka Alexandra Lederera.

Až do starosty Julia Langweila vedeny protokoly
schůz  a účty obecn  vesměs německy. Teprve starosta
Josef Berman zavedl od r. 1892 úřadován  české. Židé
m vali zvláštn  stánky na Ioub , vyčn vaj c  ze střechy,
na způsob vikýřů, kde slav vali dne 15. tišri (ř jna)
svátek podzelenou, a kde celá rodina se shromaž o
vala, opouštěj c svůj př bytek. Byla to památná slav
nost odchodu Židů z Egypta, kde napotom na poušti
bydlili ve stanech. Dnes vikýřů v ce u nás nestává.

Jiná zvláštnost u nás (které jsem byl ještě pamět
n kem) byly v žid. předměst  od domu k domu nata
žené dráty, až pokud směli Židé v neděli s křes an
skými obyvateli obchodovati, jinak za drát j ti ne
směli, án by bŷ i jinak př sně pokutováni. Ještě v le
tech padesátých v minulém stolet  vis val se střechy
domku č. 138 kus zrezavělého drátu, který býval na
tažen dř ve k domku č. XIX (139) přes ulici, nyn  ve
Fortně řečené. Tyto dva domky stávaly pod městskou
Fortnou ve zdi městské za hradebn m př kopem, přes
který vedla dřevěná lávka z města do předměst , a
která napotom r. 1836 byla zbourána a př kop zahá
zen. M stem t m vede nyn  ulice zvaná ve Fortně. hn


