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Jen pozvolna vyrostla v Kardašově Řečici velká
židovská obec, která žila po celá stalet  s ostatn m
obyvatelstvem v m ru a pokoji.

Zprávy o židech v Ě . sahaj  až do počátku XV.
stol. x ) . Tenkráte bylo naše město ve velkém rozkvětu
a dělilo se na dvě strany: na stranu H orn  a Dolln .
H orn  strana náležela panu Janu starš mu z H radce
a Doln  Janu Plešskému z Úst . Jan starš  z H radce,
chtěje, aby jeho strana ještě v ce vzkvétala, dal j
r. 1407 zvláštn m privilegiem právo odúmrt . Zemřel li
po vydán  tohoto privilegia hospodář v H orn  straně
a nezanechal li žádného potomka, připadlo hospodář
stv  a jměn  bu  ženě, nebo nejbližš m př buzným.
Stalo li se něco podobného na straně Doln , která
on m privilegiem nebyla obdařena, byla dědicem všeho
jměn  sama vrchnost. A ono privilegium vztahovalo se
i na židy, nebo  čteme v něm doslovně: „V těch prá
v oh ustavených jmenovaných maj  seděti a ostati na
straně města našeho v fi. bydlec , erbové jich i dědici
věčně; budúc , jich všecka zbož  i dědiny, bu to tu
v městě, neb před" mesteiňkdežkoli lež ; bu te v něm
křes ané neb ž i d é . . . " A dále se p še v listině:
„ . . . chceme, aby s  již jmenovaných zbož  a dědin ber
ně spolu trpěli všičkni, kdož je maj , bu te křes ané
neb ž i d é , ' v ' t é ž m ře, jakožto králova jiná města,
podle jměn  dávajúc, a nic podle úrokóv, bu to berně
králova, neb pomoc  k vdáván  panských dět , neb
jakýchžkoli jiných pomoc 2).

Jméno prvn ho řečického žida vyskytuje se až v pi
vovarských účtech r. 16013) . Tehdy upravil okna v pi
vovaře, který stál na m stě nynějš ho zámku, žid
K h a c a 1. Za 60 koleček do oken dostal 30 grošů.
Bydlel pravděpodobně na Malé Stránce v domě
č. .105, kde se po domě ř kalo i později ,.u Kácalů'%
ač slaven  přešlo. potom do rukou jiných sousedů.

" Kromě tohoto záznamu v pivovarských účtech nev me
po celé XV. stol., v XVI. stol. a v prvé polovině XVII.
stol. o osudech židů v našem městě nic. V listinách,
pokud se zachovaly, nen  o nich zm nky. Byli li tu,
provozovali podomn  obchod a za třicetileté války,
kdy veškeren obchod vázl, pravděpodobně R. opustili.

Teprve po této dlouhé válce, když R. náležela hra
běti Adamu Pavlovi Slavatovi (1633 až 1657), máme
o židech zprávu z r. 16544) . Tehdy bydleli 3 židé:
Izák Áron a jeho dva zletil  synové, Izák Baroch a
Šimon Mojž š, v obecn m domku, vystavěném na Brou
movském gruntě. G runt náležel obci a proto se jme
noval Obecnice. O oněch židech je zapsáno: „Živnost
jejich jest handl ven z panstv . V městě nesměj  m ti
žádného krámu, než co tak po dom ch prodati mo
hou" 5 ) . Izák Aron platil tehdy vrchnosti ročně za
šuc 2 groše, 1 pen z úroku.

V dalš ch letech židů přibývalo a obec vystavěla
pro ně na Obecnici do konce st. celkem 4 domky, z na
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seho st a n o vý jen nepatrné chatrče, které si židé
7?Ž  D a S \ Z a p?, at ' n e b o gi ie kupovali doživotně.
Tn t t % n °, U P Ü S Í Ž i d J o s e f Michal, nazvaný
Cukrpekr, za 50 kop grošů m šeňských takový domek
na Obecnici s podm nkou, že po jeho smrti připadne
zase obci. M sto roboty platil obci ročně 3 / r ýn sk é .
Kupn  c.enu 50 kop, grošů splácel v ročn ch lhůtách.
Posledn  splátka 2 kop grošů je zapsána r. 1689 • )

Starý židovský krám
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Deset let později máme zprávu o Samuelovi Sala
monovi 7 ) . Obec tehdy žádala hraběte Jana Jáchyma
Slavatu, aby byl přijat pqd ochranu neboli šuc. H rabě
obci vyhověl těmito siovy: „Ačkoliv bych sice v ce
židů v městysi mém fi. trpět i povinen nebyl, aniž obec
řečička tu moc měla, jich nad obyčej v ce přij mati,
an i na potom v ce bez mého vědom  přij mati má, Vsak
nicméně poněvadž se tento žid již ráhný čas v Ř.
zdržoval, pokudž; každoročně do důchodu mého hra
deckého 4 kopy 'm šeňské za ochranu odváděti chce,
má dáleji v témž městys (však do vůle mé a dědiců
mých) trpěn býti."

Podobná žádost byla také podána r. 1689 s) za žida
Josefa Bferla. I tehdy povolil mu hrabě pobyt v Ě.
touto odpověd : „Vzhledem k tomu, že můj řečičky
magistrát tohoto žadatele, poněvadž on tam narozen
jest, sám žádá, povoluji mu milostivě tak dlouho se
tam zdržovati a bydleti, pokavadž se tam dobře a po
ctivě chovati bude a žádná žaloba proti němu se nena
skytne, a dokud 6 kop m šeňských neb 7 zlatých rýn

248
Kardaš Řečitz 1

kvch do důchodu mého v hotových peněz ch odváděti
h de Dáleji však, nehled ce ku vyplněn  svrchu polo
žených podm nek, stoj  mně a dědicům mým svobodně,
iei odtud dle mé libosti zase vypověděti. Kterýžto de
kret nejenom v mé hradecké kanceláři, nýbrž také v ře
čických městských knihách na věčnou památku za
znamenán a zapsán býti má.'"

Z obou hraběc ch resoluci je zároveň patrno, že židé
byli v té době i velkým zdrojem př jmů pro vrchnost,
j ž platili č m dál t m větš  poplatek za šuc.

Pohled na Gheto •  .

V druhé polovici XVII. st. děje se také prvn  zm n
ka o židovském hřbitově, který byl v těch m stech,
kde jej nalézáme dosud. R. 1673 dovolila obec na žá
dost žida Michala „na ten čas spolusouseda řečického,
aby krchov židovský k pohřbu jich při obci řečické
pro lepš  bezpečnost, aby jim od dobytka a jiných ne
př ležitost  při něm žádná škoda a překážka se neči
nila, náležitě ohraditi a opatřiti směl" 9 ) . Za totq do ,
volen  uvolil se žid Michal platiti půlletně po 30 krej
cař ch do obecn  pokladny. Mnohé pomn čky na hřbi
tově nalevo od vchodů, zapadlé hluboko do země$ pa
matuj  jistě tuto dobu 1 0) . .

Počátkem XVIII . stol. bylo v našem městě již asi
8 židovských rodin a tu se rozhodli židé, že si vystav
také synagogu, spojenou s bytem kt. Proto si zaopa
třili opět na Obecnici stavebn  m sto. Je o tom tako
výto zápis v městských knihách: „ '. . . na žádost a toho
vyhledáván  pronajato obci m sto, ha trávn ku obec
n m  zá Jiř kem N ejhortérh") a s druhé strany (za)
Urbanem 12) lež c  židům řečickým pro synagogu neb
školu, z kteréhožto m sta poctivě obci každoročně
beze všeho odporu po 3 kopách gr. m šeňských, totiž
3 zlatý, 30 krejcarů rýnských, vždy půlletně, při sv.
Janě polovic a k novému roku také druhou polovic,
dotud, dokud to staven  státi bude, platiti se uvolili.
Však ale s tou výminkou, že obec nebude nakládati
na správu onoho staven , nýbrž židé sami je musej
opravovati a trávn k nemařit. Kdyby tam bydlel ně
který jiný žid mimo kantora, jest povinen platiti c sař
skou kontribuci, od n ž_jen kantor jest frei."

Tak tedy byla postavena r. 1708 synagoga a prvn m
kantorem v n  byl Josef M i c h a 1, jenž dř ve než
synagoga byla vystavena, bydlil u tkalce Korandy
v č. 94 1 3 ) . Josef Michal měl 3 děti a „handloval též
po vs ch s peř m". Platil pánovi za šuc 4 zl. 40 krej
carů ročně a na zvláštn  židovskou kontribuci, přede
psanou řečické židovské obci, přisp val ročně 2 zl. rýn.

Synagoga byla postavena, když pánem Ř. byl hrabě
Götz (1695—1725), který s dlil na řečickém zámku.
Ke starš m 4 židovským domkům přibyly za něho na
Obecnici ještě 2 a Obecnice neboli Židovina stala se
třet  řečičkou čtvrt  vedle starých křes anských Čtvrt ,

H orn  a Doln  strany. Židé tvořili zvláštn  ž. o. a měli
svého rychtáře, kterého jim dosazovala vrchnost vždy
na 3 léta. V sobotu, o šabesu, byli židé povinni zdržo
vati se doma a nevycházeti za drát, j mž byli odděleni
od ostatn  obce a který byl napjat od rohu prvn ho
židovského domu (nyn  č. 191) ke št tu domu č. VII I
(nyn  č. 408). Podobně jako kt. provozovali i ostatn
židé jen podomn  obchod po panstv ; ve svých domech
nesměli původně m ti nijakých krámů.

Přesnějš zprávy o židech v Ě. máme z r. 1714 1 4 ) .
Bylo tu tenkráte již 10 židovských rodin, jež č taly
48 hlav. Bydlili vesměs na Obecnici, v obecn ch chalu
pách, z nichž platili obci od 4 do 6 zl. nájmu a po
5 krejcař ch měs čně na obecn  kontribuci. Za šuc pá
novi dávali obyčejně 3 zl. 30 kr., někteř  4 zl. 40 kr.
a jeden, patrně nejbohatš  (Josef P erl) , 6 zl. ročně.
Jen vdova L da platila pouze 2 zl. 20 kr. Mimo to od
váděli i zvláštn  zemskou kontribuci, uvalenou na
židy, v částce 71 zl., kterou dělili mezi své členy podle
vlastn ho usouzen . Ze školy a ze hřbitova platili obci
4 zl. 30 kr. a vrchnosti za šuc 3 zl. 30 kr. Všichni ob
chodovali, jen vdova L da se živila šit m. Čtyři provo
zovali podomn  obchod s kramářským zbož m a jezdili
s n m na trhy,do okoln ch m st. Tři měli podomn  ob
chod s plátnem a dva kupovali peř , hadry a pod.
Jeden, Josef Michal z č. I I , jenž prodával plátno, byl
r. 1726 zapleten do svatokrádeže, spáchané v drahov
ském kostel ku. Koupil totiž u Tábora u jakéhosi šen
kýře 2 šňůry perel, pocházej c ch z oné krádeže. Jaký
trest ho stihl, nelze zjistiti, ale byl patrně vypověděn
z řečického panstv .

Hřbitov

Asi za 40 let po vystaven  synagogy poř dili si židé
také svůj špitál, v němž nalézali útulek chud  př sluš
n ci ž. o. P ř i špitále, ve kterém bydlil i židovský
chrámový sluha neboli šofit, byly zř zeny rituáln
lázně (niikva) pro očiš ován  židovských šestinedělek.
O špitálu je po prvé zm nka v listině z r. 1755. Na
kterých m stech na Obecnici se nacházel, je těžko
dnes ř ci. R. 1777 byl pro špitál určen domek ě. V,
stoj c  proti synagoze, jak o tom svědč  tato listina 1 5 ) :

„Léta Páně 1777 dne 25. Juli předstoup ce před
počestný magistrát a starš  obecn  městyse Ř. Izák
Kašpar, ten čas židovský obce rychtář, na m stě, všech
židův s uctivou žádost , poněvadž před některým ro
kem obecn  židovský domek nyn  Nro V před vokny
školy židovské pro Davida žida od naš  obce vystavěn
jest byl, pod! činž  každoročně 6 zl., a poněvadž pro
chudobu z něj odšel, př ležito jest židům pro své
chudé a vandrovn  židy takový kvartýř m ti, tak nad
pravený Izák Kašpar žádaj ce na m stě jejich obce,
abychom obecn  byt na budouc  časy se jim zanechal
k jejich obci pro ty vandrovn  chudý židy za špitál,
aby je v témž domku přechovávati a přeležeti nechali,
z kteréhožto domku onen Izák Kašpar na m stě všech
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oc zavazuje oDci naši každý čtvrtletně neodkladně od
váděti po 1 zl. 30 kr. tak ročně 6 zl., v kterémžto
domku na sebe berou všecku zámečnickou, sklenář
skou, truhlářskou a hrnč řskou správu jakákoli by se
vynalezla na svůj vlastn  naklad spraviti, pro čež na
ten předepsaný způsob se jim takový domek na jich
péči a starost postupuje.

Matěj Zeman,
primas.

Izák Kašpar,
P. t, Judenrichter in Namen der ganzen

Wenzel Vodrážka,
purkmistr.

Josef Bumbrle,
_.._.. . .„.uvuKwgojiicu starš  obecn .

Judengemeinde Pachter dieses Häusel No. V.
Jakub Kučera,

ten čas p sař městský.
V druhé polovici XVIII . stol. bylo v fi. i se syna

gogou, špitálem a vinopalnou 13 židovských domků.
Z těch 10 stálo na Obecnici, č. XI dostala panská
vinopalna (nyn  hostinec u Radostů), poněvadž ji měl
v nájmu žid Josef Abraham (Kollmann), č. XII a XI I I
vystavěla sama vrchnost pro židy nad loukou Pichov
skou. "' .
Židovské rodiny nelze v této době ještě snadno

stopovat, nebo  židé neměli do •  josef nských dob ani
stálých př jmen , ani jména po domě. V knihách se
zapisovali obyčejně podle biblických jmen, každý se
dvěma jmény, na př. Izák Kašpar. Stálá př jmen  vy
skytuj  se teprve v seznamu z r. 1778 " ) , kdy byly
židovské domy také již oč slovány ř mskými č sli
cem i1 7) . Tehdy náležel domek č. I (nyn  č. 191,
Bočků) Izáku Fejglovi,' synu Jakuba Samuele; č. I I
(nyn  405, H ul ků) Abrahamu Rablovi, původně Abra
hamu Samuelovi; č. I I I (nyn  č. 406, Dvořáků) Izáku
Kollmannovi, synu Zachariáše Abrahama; č. IV Filipu
H ermannovi; č sla V a VI patřila špitálu a Synagoze;
č. VII (nyn  č. 407, Konopických) Abrahamu Ster
novi; č. Vili {nyn " 408', Kočové) Alexandru Koper
lovi; č. IX Abrahamu G ottliebovi, č. X bylo tenkráte
prázdné, č. XI měla vinopalna, č. XII (nyn  177
v H radecké ulici) patřilo Bernardu Rablovi a č. XI I I
(nyn  č. 178, Šindelářů) Leopoldu Griinwaldovi.
V městě na sousedském domě č. 34 byl Bernard Stein.

Uveden  židé jsou zároveň předkové téměř všech
těch př slušn ků o. ž., jej chž počet v prvn  polovici
XIX. st. dostoupil v ce než půldruhého sta

Kolem synagogy byl jeden domek vedle druhého a
hrozilo veliké nebezpeč , že přijde li požár, shoř  celá
židovská čtvrt. Proto také město nedovolilo, aby
domky č. IV, IX a X byly «praveny, když v třicátých
letech minulého stolet  sešly. Došlo tedy k jejich zbo
řen . Č. IV nacházelo se mezi domy č. I I I a V; domky
s č sly IX a X stály mezi domy č. I I I a VI I I při cestě,
která vede z Polákovy uličky do H radn  ulice. P řed
jižn  frontou synagogy bylo volné prostranstv  a ústilo
v uličku, vedouc  mezi č. VI I a 95. O ono volné pro
stranstv  vznikl v druhé polovině XIX. st. spor mezi
ž. o. a majetn kem domu č. VII . Spor dopadl v ne
prospěch obce a ono volné m sto i s uličkou bylo při
pojeno k domu č. VII .

Počátkem XIX. st. zvětšovalo se naše město, nebo
bylo s dlem vrchnostenského politického a soudn ho
úřadu pro celé řečické panstv , fi. se stala živým ob
chodn m m stem a dorostl  potomci židů z ghetta po
čali se usazovati i v druhých částech města a někteř
z nich vystavěli si tu důkladné, jednopatrové obchodn
domy. Poněvadž židé nesměli m ti podle zákona ani
v tu dobu ještě nemovitého majetku na panstv , ob
cházeli zákon. Vystavěli nový dům svým nákladem na
ciz m pozemku podle smlouvy, uzavřené s majetn kem
stavebn ho m sta. Nový dům přijali na 20 neb 30 let
do nájmu s podm nkou, že majitel pozemku bude po

Synagoga (vnějšek)
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. vinen jim vrátiti celý stavebn  náklad, až smlouva vy
prš  nebo až bude zrušena. Na to ovšem nikdy ne
došlo a nové židovské  dómy se staly po čase také
uznaným majetkem židů.

Se syny Izáka F e j g l a z č . I , Josefem a Samuelem,
setkáváme se r. 1804 na č. 137 (Landštejnův dům
v Růžové ulici). R. 1807 žil Josef na č. 112 (nyn  Ši
mek, pekař) a později (1814) si vystavěl dům č.
1871 S) . Samuel se přestěhoval v třicátých letech na
č. 227 (u Kožených) a konečně se zase vrátil do otcov
ského domu č. I. Jeho synem byl Salamon. Salamon
živil se potom podomn m obchodem (H ausierer), žil
do konce padesátých let také na č. I , načež si koupil
domek č. 76 (nyn  Kouteckého). Jeho synové Alois a
Ignác měli dům č. 117 (nyn  N athan Weiner) a syn
Samuel otevřel si advokátn  kancelář v Plzni. Jiný syn
Izáka Fejgla, Markus, oženil se r. 1806. R. 1812 měl
v nájmu obchod na náměst  v př domč  domu č. 39,
které po velkém požáru r. 1820 koupil a které dostalo
pak č. 213 (nyn  Flejšmaiiů). Jeho syiřem byl Abra
ham, ženatý od' r. 1839 s Rozáli  Lieblichovou z Dešt
né, a dcera Sára neb Sábi, vdaná r. 1850 za Izáka
Rabla z č. I I . Konečně čtvrtý syn Izáka Fejgla, Wolf
gang, narozený r. 1799 a zvaný všeobecně Bulf k neb
Vulf k, bydlil neustále na otcovském domě a byl
židovským poslem a chrámovým sluhou. Z otcovského
domu měl ještě obř zky v. 1850. Nejdéle se udržela
v Ř. linie Samuelova na č. 117. Teprve začátkem XIX.
st. prodal Alois Fejgl tento dům N athanovi Weinerovi
a žije nyn  u své dcery Anny, provdané za dra Bein
kolesa, advokáta ve Výprtech.

Nejv ce potomků měl v R. Abraham Samuel z č. I I ,
který se r. 1778 nazývá Abraham R a b i .

Jak je viděti ze schématu, byli synové Abrahama
Samuele (Rabla) Bernard, žij c  do r. 1790 na č. XII ,
a Samuel, který zůstal na otcovském domě č. I I .
Bernard Rabi oženil se s Ester a měli syny Moisesa
(1785), Josefa Marka (1786), Siracha (1790) a dvoj
čata Benjamina a Wilhelma (1796). Co se stalo s Moj
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sesem, nen  známo. Jeho bratr Josef (Marek) zplodil
manželkou Sárou, rozenou H errmannovou, na č. 5

Tninio iiné dne 16. února 1830 syna Bernarda a zemřel
na č. 5. r. Í842. Kolem r. 1860 koupil Bernard Rabi
od Vojtěcha Kollmanna dům č. 11 a založil si tu ob
chod. Bernard Rabi byl dlouhá léta předsedou o. ž.
a měl s manželkou Kateřinou (nar. 1844) dva syny,
Filipa (1863) a Alfreda (1874) a tři dcery: Malildu,
H erm nu a Reginu. Nejstarš  syn F ilip, vystudovav
v J. H radci gymnasium a ve V dni medicinu^ začal
provozovati lékařskou praxi v Jihlavě a počátkem
XX st usadil se jako lékař ve svém rodném městě.
Syn Alfred je velkoobchodn kem a bursovn m radou
v Liberci. Z dcer je nejstarš  provdaná za Pleschnera
v Týně n. Vit., druhá, Herm na za Allina ve Sv. Hy
politu v Dol. Rakous eh a třet  za F reunda ve Stráži
n. Než.

Sirach (?) se psal později bezpochyby jako Jakub a
měl kromě jiných dět  syny Samuela (1831) a Sala
mona a dcery Terezii a Marii. Samuel (Šimek) dožil
se vysokého stář  (zemřel 1916) a bývával „Vorbeter"
zejména po r. 1895. Z jeho synů je Max cestuj c m
u velkonákupny na Vinohradech, Jakub soudn m
radou v Mostě, dcera Regina žije v rodném městě a
tnf*dcery se dostaly do Ameriky. Ze synů Salamono
yých je Adolf továrn kem v Kleinmiinchen u Lince,
u d v k zubn m lékařem ve V dni 10) a Julius se usadil
v Teméšváru. '

' Wilhelm obýval původně dům č. VII , pak byl na
domě č. 244 (záložna) a konečně na č. 187 (Brožů).
Jeho synové byli Marek (nar. 1833), dlouholetý po
kladn k ž. o. a Jakub. Potomci Markovi se udrželi
dosud na domě č. 257 (po domě u Marečků). Syn
Marka Rab}a Eduard žije v P raze 2 0) , dcera Erna je
provdána za bratrance MUDra Ludv ka Rabla ve
V dni a Ida za ředitele továrny Schreibra 2 1 ) . Potomci
Jakubovi jsou na domě č. 83 (po domě u Kubů),
Synové Jakuba Rabla Ludv k22) a Julius'28) žij
v Praze, Emil ve Stodě a dcera Berta je provdána za
Rojka ve V dn i2 4) .

D ruhá větev Rablů byla Samuelova. Ten měl s man
želkou Ciborou 7 dcer a 6 synů. Mezi nimi byl i Abra
ham (1803) a Izák (1807). Syn Izáka Rabla byl Ber
nard, dlouhá léta obchodn k na č. 74 (po> otci Izákovi
nazvaný Ajžik). Abraham Rabi obchodoval kožemi na
č. 6 a 7, pak na č. 135 a konečně na č. 227, kde se
dosud ř ká uKožených . Jeho děti byly Emanuel, Ja
kub, štábn  lékař, Rozalie, Žofie a Lidmila.

Dále byli v Ř. G o t t l i e b o vé . O jejich praotci
vyskytuje se po prvé zpráva r. 1788. Byl j m Abraham
G ottlieb na č. IX, kterému uvedeného roku prod_la
obec domek č. I I I za 30 zl. rýnských a za stálý ročn
nájemn  plat. Jeho bratři byli patrně Josef a Jakub,
kteř  se asi brzy z R. vystěhovali, poněvádiž nen  o
nich dalš ch zpráv.

Abraham G ottlieb zemřel r. 1830 a jeho vdova
Rosalie r. 1844 na č. 135. Ve zdejš m městě zůstal po
něm pouze syn G abriel, který, když se ženil (1835),
bydlil na domě č. 112, äle později měl již svůj vlastn
domek č. 157, kde se po domě ř ká dodnes u G abrielů
neb u G ottliebů. Provozoval v něm hlavně obchod se
slámou. Dvě jeho dcery, Marie a Rosalie, měly tento
domek a v něm kupecký krámek ještě počátkem XX.
stol. Synové Gabriela G óttlieba byli Jakub, Josef,
Bernard a Leopold. Jakub založil si obchod ve V dni,
Josef v Liberci. Bernard studoval práva a byl advo
kátem v Dol. Rakous ch ve Stadtsteyeru. Leopold
(nar. 1852) věnoval se lékařstv  a byl nejprve prak
tickým a obvodn m lékařem ve svém rodném městě
na č. 244. R. 1886 byl jmenován okresn m lékařem
v Jáchymově a dosáhl potom titulu c sařského rady.

Jeho přičiněn m se stalo, že v 'Jáchymově byly zř zeny
proslulé radiové lázně. R. 19H vyšla od G óttlieba
u W. Braumiillera publikace „Radiumbad St. Joa
chimstal", kde p še o historii jáchymovských lázn ,
o jejich poloze, podneb  a léčivých pramenech. Poz
ději byl přeložen do Prahy, kde žije dosud po něm
vdova na Újezdě.

Do dnešn  doby žij  v našem, městě H o n i g o v é .
Jejich předkové byli Benjamin Honig a Markus Honig,
bezpochyby bratr Benjaminův. Benjamin m val na
starosti židovský špitál a lázně. R. 1802 měl z tohoto
domku svatbu. Synem Benjamina Höniga byl obchod
n k David Honig, který zemřel r. 1849, zanechav
mimo jiné děti po sobě syny Aloise a Joachima, po
zději majetn ka domu č. 8. Dcera Joachimova Anna
je provdána za L. Resche, továrn ka v  Č. Budějovi
c ch. Alois Honig a jeho děti Eduard (lékař), F rieda
a Anna žij  v Americe v N. Yorku.

Markus Honig měl,5 synů a 2 dcery: Jakuba (1815),
Davida (1823), Abrahama (1827), Samuela (1829),
N athana (1832), Alžbětu (1816) a Rosalii (1824).
Samuel měl za manželku dceru rabina L. Benesche,
Alžbětu, a byl dlouhá léta mýtným na č. 311. Abra
ham usadil se v Ě . jako řezn k, a měl 9 dět , z nichž
většina žije dosud: Karel převzal po otci řeznickou
živnost na č. 110, Herm na je majetnic  domu č. 181,
Ludv k velkoobchodn kem s železem v Brně, Bedřich
inspektorem při důchodkové kontrole v Úst  n. L. a
Rudolf inspektorem státn ch drah v Praze. Gustav byl
proslulým lékařem a osobn m lékařem barona Rot
schilda v Langau v Dol. Rakous ch. Zemřel v mladých
letech. Syn MÚDr. Jiř k Honig žije v Bratislavě.

Velice rozvětvený byl rod K o l m a n n ů . Jejich
praotec byl Zachariaš Abraham, jemuž náležel podle
josef nského katastru dům č. I IL Syn jeho Izák koupil
r. 1794 emfyteuticky 2i5) vinopalnu č. XI a tu měli po
něm v nájmu, když prodej byl opět zrušen, jeho po
tomci až do r. 1870. Synové Izákovi byli Salaraon,
mydlář, Joachim, Zachariaš a Josef. V Ě . se udržela
větev Zachariašova (zemřel 1835). Měl syna Vojtěcha,
Izáka neb Ignáce Löwyho (Leopolda), Josefa a Karla.
Vojtěch byl původně obchodn kem na č. XI a později
(1847) se přiženil k Anně Steinově na č. 8. Izák nebo
Ignác Kollmann narodil se r. 1821, jeho manželka
byla Rosalie a byl vinopalem na č. XI až do sedm
desátých let. Löwy měl lotern  sběrnu na č. 244 (zá
ložna), Josef studoval medic nu a Karel se učil řez
n kem. V kterých všech městech jsou nyn  usazeni po
tomci řečických Ko lmannů, dá se: těžko zjiš ovati;
část jich žije v Praze. ,

Také H e r r m a n n o v é vyskytovali se v našem
městě. Jeiich předkem byl patrně F ilip Herschl, který
byl r. 1763 nájemcem domu č. IV a platil tehdy pánovi
za šuc 10 zl. ročně. Ze jména H erschl vzniklo asi zmó
dernisován m př jmen  H errmann. V rodině F ilipa
H errmanna jsou pak zapsány v židovské matrice prvn
obř zky r. 1786 a potom ještě častěji. V naš,em městě
zůstal jen jeden jeho syn Leopold, který si r. 1814 vy
stavěl nový jednopatrový dům č. 231, v němž zemřel
r. 1855, založiv před smrt  stipendium pro chudé jisti
nou 1500 zl. S manželkou Charlottou měl syny Jakuba
a Abrahama. Po prvn m zůstali v Ř. synové Adolf na
č. 231 a Filip na č. 244 (záložna); po druhém, který
pamatoval na chudé nadac  400 zl., synové Ignác a Fi
lip. Ignác se vystěhoval potom do Pešti, F ilip, zvaný
Chromý, studoval práva, měl potom obchod v domě
č. 6 a 7, ale o ten přišel a živil se pak ud len m práv
nických rad řečickým sousedům.

To jsou rodopisy 20) nejznámějš ch řečických rodin.
Mimo jména v nich uvedená setkáme se tu a tam
i s př jmen m G rünwald r. 1806 i později, Ařnstein
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r. 1789 na c. V, Koprle r. 1802 na č. 36, Piukas
r. 1782 na č. XI, Stern r. 1778#na ě. VII a Lieblich.
Potomek Sternův Wolfgang žil v Třeboni, je však po
chován se svou manželkou Alžbětou na zdejš m hřbi
tově. Jako H errmannové založil i on pro řečické
chudé nadaci — částkou 1000 zl. Lieblich pocházel
z D eštné a oženil se s Terezi , vdovou po Abrahamu
H errmannovi. V nynějš  d vč  škole zř dil si d lnu na
výrobu vaty a tkalcovskou d lnu. Byl také v letech
1856—1858 a potom v letech 1863—1866 představe
ným ž. o.

R. 1848 bylo zrušeno poddanstv  a také židé pře
stali býti pod ochranou neboli šucem vrchnosti. M sto
staré patrimoniáln  správy zamýšlela zemská vláda
um stiti v t. nové politické a soudn  úřady. Tehdejš
městská rada netuš c, jaký by to mělo význam pro
město, odepřela postoupiti státu radnici. Zato sou
sedn  město Vesel  n./ Luž. svou radnici ochotně státu
nab dlo a stalo se s dlem okresn ho úřadu a soudu,
fi. klesla potom na obyčejné, venkovské městečko.
N ásledky takové neproz ravosti počaly se brzo ukazo
vati. Začal váznouti obchod i jiné živnosti a nejcitli
vějš  pro takové změny — židé — počali znenáhla
opouštěti zdejš  město, stěhuj ce se do m st obchodně
živějš ch.

P řes to ale, když bylo potom zř zeno okresn  hejt
manstv  v Třeboni, náleželi všichni židé z celého hejt
manstv  k řečické o. ž.; v řečickýeh židovských matri
kách byly zapisovány obř zky jejich dět , jejich svatby
i úmrt . Na zdejš m hřbitově se také pochovávali. To

. trvalo až do r. 1895, kdy vyšel nový zákon o ž. obc ch.
Od té doby patř  k naš  obci všichni židé, us dlen
v obvodu okresn ho soudu Veselského až na židy ve
Vesel  n./ L., kteř  se připojili k Soběslavi. S dlem kr.
rb. byl Tábor. Tam zas lali židé čtvrtletně př slušné
př spěvky a zachovaly se i dopisy, v nichž oznamuje
fcr. rb., že přijede do R. na inspekci. ;

Bylo již uvedeno, že prvn m kt. v synagoze, vybudo
vané r. 1708, byl Josef Michal, jména dalš ch kt. mů
žeme stopovati teprve od josef nských dob, kdy bylo
nař zeno vésti pravidelnou matriku. Od r. 1786 byl
kt., bydl c m v židovské škole, Veit Wolf, od r. 1789
Anselman, od r. 1793 Abraham Fischl, rb., od r. 1802
Aron Trost a od r. 1810 Salamon F ried. Potom byl
rb. Lazar Benesch z Vrutice u Mladé Boleslave, který
přišel do Ř  r. 1835 a působil tu celou řadu let.

Bydlil nejprve v bytě u synagogy a vyučoval ně
mecky mládež a to nejen náboženstv , nýbrž i všem
ostatn m předmětům. Měl četnou rodinu a proto po
dal představenstvu ž. o. r. 1856 žádost, aby najala ně
jakou m stnost pro školu, poněvadž jeho byt nestač
pro ten účel a nelze tam s úspěchem učit. Obec na
jala skutečně pro něho a pro školu na náměst  domek

Samuel Rabi Dr. Ludwig Gottlieb

č. 213 od Abrahama Feigla, který se přestěhoval do J.
H radce. V r. 1873 pomýšleli představen  obce vysta
věti dokonce novou školu i s bytem pro kt. Bu
dovu projektoval stavitel Hynek V ta proti synagoze
na m stě, kde stál špitál. Zachoval se i plán a rozpo
čet, podle kterého1 by byla vyšla stavba na 1328 zl.
23 kr. Od stavby bylo ale upuštěno, a to patrně proto,
že novým školn m zákonem bylo zrušeno konfesionál
n  školstv  a židovská mládež začala chodit jako jiné
děti do české obecné školy. Lazar Benesch vyučoval
potom židovské děti němčině a náboženstv . R. 1867
měl 30 zl. za čtvrt léta služby. Později byl mu plat
zvýšen na 53 zl. 30 kr. čtvrtletně. Často ke konci
ř jna nemel ještě dř v  na vytápěn  školn  m stnosti a
byl nucen podávati zvláštn  žádost ž. p., aby mu bylo
palivo dodáno. Zemře'1 r. 1891 a byl poledn m řečic
kým rb. a zároveň kt. •

Mezi t m vyhořelol8. května 1863 doln  pořad
H radn  ulice a obět  požáru stalo se také celé ghetto
a stará synagpga. Byla to n zká př zemn  budova beze
všech okras, krytá šindelem. Podařilo se z n  zachrá
niti pouze posvátné svitky. Po požáru rozes laly se
všem ž. o. v cechách prosby o pomoc pohořelým a
obce s ochotou konaly sb rky a poskytovaly pohoře
lým peněžité dary. Byla podána také žádost tehdej
š mu majiteli řečického panstv  kn žeti Karlu Paa
rovi, aby daroval potřebné dř v  na stavbu synagogy.
M sto dřeva dostali židé % kn žec  kanceláře 50 zl.

TehdejS  př. obce Moritz Lieblich psal také dlou
hou a dojemnou supliku c saři Ferdinandovi I. do
Reichstadtu. Zač ná slovy " ) :

„Am 18. Mai 1863 brach in der Stadt K. R. des Ta
borer Kreises in Böhmen aus bisher unbekannter Ur
sache ein verheerendes F euer aus, das außer anderen
Bürgerhäusern auch die Synagoge, das Kranken
spital und die Wohnungen der Kultusfunktionäre der
Kiesigen K. G. vollends in Asche gelegt hatte.
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Die hiesige Kultusgemeinde besitzt außer den ab
gebrannten Gebäuden gar kein anderes eigenes Ver
mögen, die Mitglieder dieser Kultusgemeinde sind
sämtlich arme Leute, die sich recht kümmerlich, aber
ehrlich ernähren. •

in dieser jämmerlichen, und über alles traurigen
Lage, in welcher die hiesige mittellose israelit. K. G.
mehr denn ein . langes Jaihr auf den Trümmern
ihres abgebrannten / Pempels zum H immel um Hilfe
und Erweckung von .Wohltätern ze flehen nicht er
müdet, in diesem unaussprechlich großen Unglücke,
in welchem es den frommen Kultusmitgliedern an
der ' gewöhnten .geheiligten Stätte eines gemein
schaftlichen Bethauses fehlt, in diesem endlosen
Trübsale allgemeiner geistiger Beklommenheit und
Trauer waget der in tiefster Ehrfurcht unterge
zeichnete Kultusvorstand sich Euerer kaiser. königl.
apostolischen Majestät in tiefster Demut mit der fuß
fälligsten Bitte zu nahen . . . — Celková škoda byla
odhadnuta v této žádosti na 8000 zl., což také př.
města Lustigem bylo potvrzeno. Všechna ta krásná
slova v žádosti vyzněla ale naprázdno. Bylo na ně la

 konicky odpověděno: „Seine Majestät der Kaiser Fer
dinand finden sich bei dem großen Andränge nicht be
stimmt,  diesem Gesuche zu willfahren. Reichstadt am
7. August 1864."

Posledn ho prosince r. 1863 podal stavitel K. H amr
rozpočet na stavbu nové synagogy. Rozpočet dostou
pil výše 2845 zl. 51 kr. Ke stavbě bylo přikročeno
v následuj c m roce, ale ještě 5 let nato splác  ž. o.
staviteli H amrovi dluh a Moises Feigl podává si účet
za sklenářskou p>ráci. Lavice a oltář byly do nové a

** úhledné synagogy poř zeny r. 1874. Pěkně a slohově
stavěná budova byla potom dlouho ozdobou města.

Mimo synagogu vyhořel také starý žid. špitál, který
nebyl již obnoven. Zbyla po něm až dosud zř cenina
vedle nynějš ho domku č. 406 (dř ve I I I ) . Posledn mi
špitáln ky byli Benjamin H o n i g od r. 1802 do r.
1830, Löbl R a b i (r. 1833) a Löbl J u s t i t z do
požáru.

Lázně, jež stávaly při špitálu, byly pro sešlost zbo
řeny již .počátkem XIX. st. M sto nich byly vysta
věny maličké domečky za č slem I I I ; jeden p ro lázně.,
druhý patrně pro omýván  mrtvých (Waschhaus).

V. sedmdesátých letech bylo v našem městě asi 110
př slušn ků ž. o. Tehdy bylo 0 velkých svátc ch pro
stranstv  u synagogy přeplněno židy a židé pořádali
o masopustě i svůj vlastn  bál. O tehdejš ch židov
ských rodinách můžeme si učiniti pěknou představu,
nahlédneme li do protokolu28) o schůz ch členů ž. u.
Podle těchto záznamů dostupovaly ročn  výdaje obce
asi 180 zl. a bývaly rozděleny tak, že Moritz Lieblich

platil 33 zl., Móises Rabi 6, Wilhelm 3, Adolf 12, Za
dharias G rünwald 6, Salomon Feigl 7'30, Ignatz
Rabi 3, Adolf Feigl 730, G abriel Got lieb 6, Adalbert
Kollmann 13'30, Ignatz 15, Moritz a Kateřina Herr
mannová 21, Arnstein z Pluhová Ž ára 3, J. Eisen
z Vesel  3, Karel Kollmann 3, F ilip Rabi 730, Abra
ham Honig 6, F ilip H errmann 6, Šimon Votzásek 3,
Adolf Feigl ve Volyni 3 a Wolf Feigl 3 zl. Z toho je
patrno, že bylo v Ě . asi 17 židovských rodin. Poč tá
me li, že rodiny byly přibližně šestičlenné, dostaneme
přes 100 členů israelského vyznán .

Schůze členů obce se konaly nejméně každé čtvrt
let . Bylo totiž nutno vypoč tati a zaplatiti každého
čtvrt roku tak zvaný kvartál, částku, která připadala
na každou hlavu rodiny. Z těchto vybraných peněz
hradily se pak ony celoročn  výdaje obce, o kterých
byla v předešlém odstavci řeč. Volby funkcionářů od
bývaly se pravidelně vždy jednou za 3 roky. O volbě
podávala se zpráva okresn mu hejtmanstv , které
vzalo vypsán  volby na vědom  a zároveň volby schva
lovalo. Volen byl představený obce, představený sy
nagogy a pokladn k. Tak byl zvolen 17. dubna 1881
při prvn m skrutiniu za př. Bernard R a b i . Když ale
prohlásil, že volbu nepřij má, poněvadž právě v uply
nulém obdob  představeným byl a pro jiná zaměst
nán  nemůže úřad zastávat, bylo přikročeno k druhé
volbě. A tu byl zvolen za př. osmi hlasy JU C. Filip
H e r r m a n n, za d. .s. Bernard Rabi pěti hlasy a za
pokladn ka Markus R a b i , také pěti hlasy.

Na téže schůzi bylo usneseno, aby byla opravena
hřbitovn  ze  podle roapočtu stavitele B. V t y . Do
zor na opravu měli m li Samuel Rab}, Abraham Ho
nig, Alois Feigl a Ignatz Rabi. Kromě uvedených
členů obce zúčastnili se této schůze ještě Samuel ;Ho .
nig, Joachim Honig, F ilip H errmann, Jakub Rabi a
bratr Aloise Feigla, Ignatz. « . 

Do konce XIX. st. klesl počet židů v Ě. na 50. Po
Lazaru Beneschovi pokoušela se několikráte ž. o. ob
saditi uprázdněné m sto u. n., ale nedařilo se j  to.
Žádný z učitelů nepracoval tak svědomitě, jako . sta^
řičký rb. Když potom př slušn ků židovského vyznán
stále ubývalo, byla celá záležitost vyř zena tak, že při
j žděl děti vyučovati rb. z Jindřichova H radce, a to
obyčejně v neděli odpoledne. V synagoze zastupovali
jej při modlitbách m stn  židé, zejména Samuel Rabi
a ze  Beneschův Samuel Honig.

V r. 1930 žij  v fi. již jen tito členové ž. o.: Na
č. 110 Karel Honig, řezn k, se svou manželkou a dce
rou Mari , na č. 181 sestra K. Höniga, H erm na, na
č. 117 N athan Weiner2 9) , obchodn k, s manželkou,
se švagrovou a s Reginou Rablovou, na č. 11 MUDr.
Filip Rabi, na č. 227 Žofie a Lidmila Rablová, na ě.
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257 Berta Rablová, v Růžové ulici v domě č. 206
Pavl na Rablová s dcerou, na Malé stránce v č. 83 Ka
teřina Rablová s dcerou a zetěm Juliem Kesslerem a
v nájmu na č. 311 Jetty Eisnová. P ř . ž. o. je již 25 let
MUDr. F ilip Rabi, který také vede od konce světové
války matriku.

Synagoga jě sešlá a o jej  vnitřn  úprava nikdo ne
dbá. Posledn , pravidelné bohoslužby konaly se v n  za
války, kdy bylo v městě mnoko haličských uprchl ků.
Rozpadává se d lo vybudované přičiněn m celé velké
židovské generace a s n m mizej  i posledn  zbytky
kdysi tak mohutné o. ž.

•  *

TÍ \ čk°  felav"  P r a m e n y k této práci uvád m d lo Jarom ra
Hrubého „Rečice KardaŠQva a bývalé panstv  řečické" z r
1893 a „M stopis K. Řečice", jehož 2 svazky bohatě ilustrované
jsem vydal v r. 1929 :a 1930. Židovský arch. a matriky mi dal
k disposici nynějš  předseda ž. o, MUDr. Filip Rabi. 2) Privile
gium je psáno česky, na pergamenu, a je uloženo v řečickém
městském arch. 3) Účty řečickéhó pivovaru jsou uloženy v jin
dřichohradeckém zámeckém archivu. Zač naj  r. 1565. Podle nich
konali šklenářské práce v pivovaře jenom židé. P ři r. 1583 je
ku př kladu poznamenáno, že v .pivovaře pracoval žid z Deštné.
R. 1589 připom ná se žid Marek z Deštné. Zasadil do oken
v sladovnické světnici a v jiných m stnostech 76 koleček po
dvou peři z ch a dostal za práci 21 groš, 5 pen zů českých.
)•  Visitačn  knihy, uložené v zemském arch. a jindřichohra

decký urbář. 5) Tamtéž. 6) Zápis v řečickém urbáři, založeném
hradeckým hejtmanem Řehořem Auftiefrem r. 1609. 7) Reso
luce hraběte Jana Jáchyma Slavaty z. r. 1679 v zámeckém arch.
v Jindř. Hradci. 8) Dekret hraběte Jana Jáchyma Slavaty z téhož

roku v zámeckém archivu v Jindř. Hradci. 9) Městský řečičky
arch. o) Nynějš  podoby nabyl řečičky hřbitov asi před 100
lety podle plánů Martina V ty (Plan zur Umbauung des jüdi
schen Friedhofes der K. G. zu K. Ř.). N zká ohrada byla tehdy
nahrazena vysokou zd  a u vchodu byla vystavěn u l č  k

) p o yměřen  zemské berně. 5) Židovský arch. v K.
Rečici. l s ) Vrchnostenský arch. v Bechyni. 17) Tyto č slice
byly jim dány r. 1771. Udržely se až do vydán  zákona o jed
notném č slován  r. 1921. ") Jeho potomci se z Řečice vystě
hovali a dnes j ž nelze zjistiti, do kterých m st. Proto také
neuvád m jejich jména. Podobně i v ostatn ch částech rodo
pisu nejsou uvedena jména těch židů, kteř  naše město
opustili a po nichž dalš  stopa miz . Mnoho se jich odstěho
valo zvláště do V dně. 19) Wien, VIII., Lerchenfelderstraße 124.
2°) Praha XI I , Fochova 77. 21) Wien, VIL, Šchottenfeld
gasse 24. 22) Továrn k, Praha, VII., Kosteln  16. 23) Dlouhá
li 38 24) Wi IX P 2

p y p j e nejprve vrch
nosti. ) Rodopisy jsou zpracovány podle matriky uložených
v židovském archive v domě MUDra F ilipa: Rabla. Prvn
zápis v „Geburtsbuch" je z 10. května 1784, kdy měl obř zky
syn Abrahama Godlieba (sic!) č. 9. „Trauungsbúch" zač ná
sňatkem Davida Moisesa z ě. XI. s Abrahamin Pinkas. Svatba
se slavila 9. června 1784. V „Sterberegister, wie es vom Pfar
rer und Rabbiner zu halten ist", je. na prvn m m stě uvedena
smrt dvouletého d těte Moisesa, který zemřel na neštovice
v č. VI, 15. ledna 1784. ,27) Židovský archiv v K. Ěečici.

) .Veškerá korespondence i protokoly jsou psány v německé
řeči. Matriky jsou vedený do r. 1848 německy, potom česky.

) Syn, MUDr. Alfred Weiner, je zubn m lékařem v Králové
Hradci. •
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Geschichte der Juden in Karlsbad.

v*

I m Jahre 1499 erteilte König Wladislaus der Stadt
Karlsbad (Č. Karlovy Vary) ein Privilegium und in
demselben das Recht, Juden in Karlsbad aufzunehmen
oder denselben die Aufnahme zu verweigern. JJnd

•  thun wir den von Kaiser Karolspad die sunder (jnad.
wollen das nunfüran dieweyl wir sy unmögend und
arm wissen, weder von uns unseren nachhumben noch
Ihren Pfandesherrn ein noch kein Jude, zu ir stat und
voonung gesetzt." So lautet der auf die Juden sich
beziehende Punkt des immer von neuem bestätigten
Privilegiums in dem Dokumenl, das allerdings nur in
späterer aber beglaubigter Abschrift aus der Zeit
Maria Theresias im Archiv der Stadt K. erliegt.

Ob der Judenpassus des Privilegiums eine typische
Formel aller Städteprivilegien jener Zeiten war, oder
eine Vorsichtsmaßregel, die von den Karlsbadern ge
troffen wurde, da sie ja Kunde hatten von der zwei
Jahre vorher erfolgten Vertreibung der Juden aus dem
benachbarten Eger, läßt sich nicht sagen. Ebenso
wenig darf, aus dem Passus geschlossen werdien, daß
dazumal Juden in K. ständig gewohnt hätten . Tat
sache, ist nur, daß die Karlsbader seit dem J. 1499
ihr Privilegium von jedem H errscher sich neu bestäti
gen ließen und allezeit mit größter Strenge auf seine
strikte Einhaltung sahen.

So beherbergte denn K. seit 1499 dauernd keinen
Juden. U nbekannt blieben aber Juden den Karls
badern nicht. Wann K. die ersten jüdischen Kurgäste
zu verzeichnen hat, läßt sich nicht ermitteln. Die
erste uns erhaltene Kurliste stammt aus dem J. 1737.
Das Stadtarchiv in K. besitzt außer dieser ältesten
geschriebenen 'Liste mehrere vom J. 1758 aufwärts.
Doch sind in diesen Listen k e i n e Juden aufge
nommen. Es ist aber anzunehmen, daß hie und da
auch Juden in jener Zeit nach K. zur Kur kamen,
• Prager oder Wiener reiche Juden. Werden doch schon
1607 die Bürger vom Magistrat vermahnt, sich mit
dem Beherbergen Fremder, sonderlich der Prageri
schen Juden vorzusehen. Doch hatten die Karlsbader
auch sonst G elegenheit genug, mit Juden näher be
kannt zu werden. Die größeren Ortschaften der nä
heren und weiteren Umgebung K. hatten alle alte
Judengemeinden, von denen die in L i c h t e n s t a d t
die größte und weitbekannteste war. (Vgl. Gesch. d.
Juden .in Lichtenstadt.) Die Juden dieser G emeinden
gravitierten alle mehr oder weniger nach K. und stan
den mit der Karlsbader Bevölkerung in geschäftlichem
Verkehr. I n erster Linie sind es die L i c h t e n
8 t ä d t e r Juden, die von alters her in K. ihre klei
nen Geld  und Hausiergeschäfte betrieben. (Vgl.
a. a. 0.)

Die Lichtenstädter Juden waren, wie das unter den
damaligen Verhältnissen nicht anders möglich war,
fast ausnahmslos H ausierer. Als solche waren sie
selbstverständlich allen Gesetzen unterworfen, die be
züglich des Hausierhandels jeweils erlassen wurden.
Als jedoch das Städtewesen aufzublühen begann, die
Bürger H andelsleute wurden, entstand naturgemäß
Antagonismus und Feindseligkeit zwischen den städti
schen H andelsleuten und den herumziehenden Hau

sierern. Die Städte suchten unermüdlich an um Ein
schränkung des H ausierhandels und erschwerten, so
weit sie nur konnten, den H ausierern den an und
für sich schweren Erwerb. I n den verschiedenen Pe
titionen werden die H ausierer — nicht etwa die jüdi
schen allein — des Schmuggelhandels bezichtigt, der
unlauteren Manipulierung, der H ehlerei und ähnli
cher Dinge. Infolgedessen wurden immer von neuem
Hausierverbote erlassen, die jedoch binnen kurzem
immer wieder kraft der U nentbehrlichkeit des Hau
sierhandels aufgehoben wurden.

Wie nicht anders zu erwarten, achteten auch die
Karlsbäder mit großem Eifer darauf, daß ihnen die
H ausierer, namentlich die jüdischen, nicht zu sehr
in den Weg treten und sich ja nicht mehr arrogieren,
als ihnen gesetzmäßig zukam. N ur war die Lage in K.
wesentlich komplizierter als in anderen Städten. Auf
der einen Seite hatte die Stadt ihr Privilegium, Juden
den dauernden Aufenthalt verweigern zu dürfen; da
hieß es nur das Wörtchen „dauernd'' richtig zu inter
pretieren. Auf der anderen Seite galt die Kuřéaison,
also die Zeit vom .1. Mai bis 30. September, gesetzlich
als Jahrmarktzeit. Den Juden war daher volle fünf
Monate hindurch der Aufenthalt gesetzlich gestattet!
Das Privilegium öffnete den Schikanen Tür und Tor,
der Jahrmarkt gab wieder den jüdischen H ausierern,
wie den anderen auch, erweiterte Rechte. Diese Ge
gensätze brachten ewige Reibereien mit sich. Die
Lichtenstädter Juden, die sich den Sommer über in
K. sehr wohl fühlten, konnten es nicht verschmerzen,
Ende September ihre Zelte wieder abbrechen, und
nach Lichtenstadt zurückkehren zu müssen. Die Karls
bader H andeltreibenden wieder, die mit schwer ver
haltenem Ingrimm die jüdischen H ausierer und. Ge
schäftsleute bei sich dulden mußten, sehnten den
1. Oktober herbei, der sie wenigstens für ein halbes
Jahr von diesen schweren Konkurrenten befreite.
Die einen wollten nicht weg, die anderen drangen
auf Verlassen der Stadt. Von diesem Kampf erzählen
uns die meisten vorhandenen Dokumente. (Vgl.
Ziegler, Dokumente.)

In den Jahren 1791—1821 scheint der Kampf der
Karlsbader H andelsleute gegen das Eindringen der
jüdischen Konkurrenz geruht zu haben. Im 3. und
4. Jhzt. vergangenen Jhts. brach er jedoch mit ver
doppelter Kraft aus.

Am 10. Dezember 1821 wird der Magistrat von
den „hiesigen legitimierten Handelsleuten" aufge
fordert, den am 15. Januar 1815 vom Kreisami be
stätigten Magistratualbescheid durchzuführen. Der
Magistrat säumt nicht. Am 11. Dezember 1821 wurde
auch schon beschlossen, sämtliche in K. wohnende
Juden und die Hausbesitzer, die ihnen Wohnungen
vermietet haben, vorzuladen. Am 14. Dezember wurde
allen Juden und ihren Quartiergebern die diesfällige
Verordnung mit dem Beisatze vorgelesen, „ ihre Waa
ren bis zum 20ten d. M. inclusive unter den fest
gesetzten Strafen von hier wegzutransportieren und
überhaupt diese Stadt Karlsbad zu räumen". Im
Nichtbefolgungsfalle sollen „ Ihnen die Waaren kon
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