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A č v bl zkém městě Kol ně Židé tvořili celou kolo
nii, soustředěnou ód 14. stol. v jedné z ulic vyhrazené,
nebyl trpěn v bl zkých městech Poděbradech a Nym
burce žádný Žid, a také až do samého počátku 30 lete
války se jako o s e d l ý nepřipom ná. Židé živili se vý
hradně obchodem, haus rnictv m a lichvou. N a haus r
nictv připom ná v P . taxa n a vyb rán cla u mostu a ve
branách městských N ymburské a Kosteln . Clo vyb rané
bylo určeno na opravu a vydržován mostů přes potoky.
Tohoto cla se scházelo ročně u brány mostn 50 grošů
čes. a u brány N ymburské 3, u Kosteln 6 kop. Toto
clo se platilo z nákladu různého zbož , poetu kon ,
dobytka velkého i drobného, i za osoby pěš , j zdn a j .
Toto clo jest zaznamenáno v urbáři od r. 1553 a
bylo r. 1671 opraveno a doplněno řadou podrobnost .
V této opravě dotýkaj se některé články podrobnost
Židů. Tam se uvád : z trakařů, na nichž by se něco
k handlu vezlo, dle proporc t že, a křes an nebo Žid,
má platit 4 % hal ře, Žid pak za sebe též tolik. Žid,
jedouc n a voze anebo na koni, a pěš po krejcaru,
týž Žid z koně zvláště po jednom krejcaru a 3 hal ř ch:
co se zbož a věc židovských týče, kromě svrchu
uvedenou taxu po 3 krejcař ch v ce platiti mus .
B. 1541 byli Židé ze země české usnesen m sněmov
n m vyhoštěni, protože byli v podezřen , že se doroz
um vaj s Turky. R. 1559 byl zákaz odvolán a zave
dena daň z hlavy: dospěl 48 gr., dět 10 gr. — P o
bitvě na B lé hoře př sně prováděnou katolickou re
formac nebyli ani Židé ušetřeni: byli jako jin jino
věrci z města vypov dáni a muse i opouštět pobyt svůj
dle rozkazu c saře F erdinanda I I . ze dne 5. ř jna 1628.
— V tomto rozkaze stoj výslovně, že sousedé nemu
sej trpět Židy mezi sebou, proto překvapuje, že byl
do P . dosazen r. 1638 Žid za celn ho u mostu, jménem
H eřman Schwarz, který přisl bil, aby se mu cla dostati
mohlo, přestoupen k v ře katolické a podrobit se křtu.
Schwarz byl v P raze na vychován u Otců tovaryšstva
Jež šova a měl býti pokřtěn v P . ve středu, v den sv.
Matěje. V ustanovený den však Schwarz nepřišel a
ztratil se tak, že nikdo o něm nezvěděl. Z rozkazu arci
biskupa bylo nař zeno hejtmanu panstv poděbr., aby
po zmizelém pátral a vyšetřil, s kým se Žid posledn
čas stýkal a jaké známO Sti udržoval. Schwarzovi se
vina zmizen nepřikládala a proto byl požádán rych
tář Starého města Pražského, aby Žida H eřmana z Po
děbrad chránil a dopomáhal mu ke svrškům, které má
mezi Židy, a ochraňoval ho před pronásledován m od
Židů. (Z archivu arcibiskupského Emanant. 1638; opis
v archivu zemském.) — Výsledek nen znám. Krátce
potom dala královská komora dražbou clo pronajmouti.
Takovým způsobem bylo r. 1644 clo pronajato Židovi
Jakubu Kosteleckému ve společnosti s konsorty Mojž
šem Levitem a Šalomounem Schnurmacherem za roč
n ch 400 zlatých. Poněvadž za vpádu lidu švédského
r. 1648 málo cla vybrali a zůstali clo dlužni, byla jim

polovina nájmu odpuštěna. P o uzavřen m ru vestfál
ského r. 1649 byl těmto Židům nájem prodloužen a
zároveň zvýšen na 600 zl., z důvodu toho, že nastaly
časy př znivé a normáln . R. 1650 měli býti dle usne
sen sněmovn ho Židé, na clech zůstávaj c , vyzdviženi
a nahrazeni lidem křes anským. V tom smyslu došlo
od král. komory dopisem ze dne 8. května 1652 na
hejtmana panstv poděbradského nař zen , aby se t m
ř dil. N ezdá se však, že bylo tomuto rozkazu vyhověno,
protože nacház me Židy n a clech bez překážky dále.
— R. 1653 ucház se výše uvedený Žid Jakub o pro
dloužen nájmu cla ve zm něné výši, odvolávaje se na
špatné handle a že lidé handlovn silnice poděbradské
k mostu nymburskému, nově opravenému, vyrážej na
škodu cla J. M. C , a zároveň žádá, aby fůry panské,
jedouc s nákladem na trh, nebyly od placen cla vy
lučovány. Židovi Jakubu Šalamounovi bylo vyhověno
jen částečně a bylo mu sl beno, od nového nájmu
r. 1654, aby fůry sousedské s jakýmkoli zbož m k trhu
ustanoveným clo platiti byly povinny.
Toto ustanoven podráždilo dva sousedy poděbrad
ské, kteř vezli ryby z haltýřů zámeckých do P rah y na
trh . Ohrazovali se proti placen a podali st žnost na
král. komoru, že nikdy z ryb neplat vali. P o dlouhém
vyšetřován byla povinnost celn z ryb ve prospěch
stěžovatelů vyř zena. — P ři nejbližš m na to pronájmu
r. 1656 stal se celn m katol k, Ondřej N edoohodil, a
od té doby Žida na cle v ce nenacház me.
N a periferii města P . byly založeny od P etra H u
berka z H endersdorfu na Borovnici, Závrš a Kovani
c ch dvě chalupy židovské, o kterých se při postoupen
dvora zbožského na ryt ře Arnošta G ottfrieda z. Per
holtu r. 1677 zm nka čin . Jistě se poděbradská obec
proti tom u bránila, ale p semná zpráva se o tom nedo
chovala. P oděbradšt vymohli si aspoň na základě
guberniáln ho nař zen r. 1725, že nesm počet Židů
ve Zbož býti rozmnožován. Od r. 1716 je ve Zbož
v jedné chalupě vinopalna. D ržiteli dvora zbožského
platili Židé z obou chalup 48 zlatých a z vinopalny
30 zl., ze synagogy 6 zl. (ta byla um stěna ve dvoře).
— K židovským bohoslužbám se shromaž ovali vši
chni ochrann Židé na panstv poděbradském, kteř
měli v nájmu mýta aneb kořalny. Své nebožt ky po
hřb vali na hřbitově v Kovanic ch.
R. 1691 předložil hejtman panstv poděbr., Těsov
ský, král. komoře projekt, aby ve vsi Činěvsi byla zř
zena nová vinopalna v bývalé pazderně, kterou jeho
předchůdce zrušil. N avrhuje pazdernu pro byt vino
pala, za kterého se hlás Žid H irschl proti platu 75 zl.
a kromě toho platit obvyklý tác (daň), a nádoby,
které by mu byly propůjčeny (3 kotle), má na svůj
náklad opravovati, dř v bu panské, neb selské sobě
kupovati, žádného páleného na ztenčen sousedů města

P., leda by se s nimi srovnal, neprodávati, šenkýře,
jenž z každého vycepovaného sudu piva 15 krejcaru
za pálené plat , k odeb rán jeho kořalky nenutiti, ne
sm ciz ch Židů přechovávati, o svátc ch a neděl ch,
zvláště v době služeb bož ch, pálené neprodávati. Žid
H erschl mezit m najmul vinopalnu v P . za 150 zl.
ročně, ale že při tom nájmu vysokém obstáti nemohl,
zaplatil pouze polovici a utekl do Brandýsa. P an dů
chodn dal Žida p r o . t u př činu zavř ti do arestu. Žid
si na to stěžoval při král. komoře, že má platit nájem
1 za dobu, kdy vinopalnu již nedržel, a že krčm áři na
panstv od něho žádné pálené neoidb raj a pro ně na
jiné statky jezd . H irschl žádá, aby byli krčm áři k od
b rán přidrženi, aby sládek mu kaly dával a potřebné
nádoby zhotovovati dával. Palivo aby mu bylo proti
platu přenecháváno, avšak dováženo, aby bylo robotou
od poddaných, že za to m sto posavadn ho nájmu 75 zl.
ročně, jednou tolik dávati chce. Židovi bylo na dopo
ručen pana hejtmana vyhověno. Když se pak r. 1725
shledalo, že náklad na opravu vinopalny a koželužny
602 zl. obnáš , a následuj c ho roku dokonce 1643 zl.,
uvažovalo se při král. komoře, aby vinopalna se vzala
do režie. H ejtman ve své relaci režii nejen podporuje,
nýbrž vypoč tává podrobně, co' by vinopalna v krátké
době užitku přinášet musela. P odle vinopalny, bl že
mostu, dalo panstv zř diti koželužnu, která se prona
j mala Židovi. Vycházel z n plat i s handlem v krám
ských věcech ročně 40 zl. a s handlem s kůžemi padlých
zv řat 30 zl. O tuto koželužnu ucház se r. 1661 Žid
Josef M arek & manželkou F ilomenou. P roti zř zen
této koželužny ohrazuje se obec s prosbou na král.
komoru, aby ten werkštat koželužský, bl že mostu po
stavený, nebývaj ce při městě předešle žádn Židé, byl
obci darován, tak aby jeden soused přebývati mohl a
Židům aby nebylo dovoleno v městě nikdy v ce se
usazovati. Obci nebylo vyhověno, a Žid Marek byl
v P . usazen. Poněvadž M arek po roce ovdověl, oženil
se po druhé s Michl (Kateřinou) z Mladé Boleslave.
Zemřel však, bezpochyby morem, r. 1682. Poněvadž
vdova po něm netroufala si sama hospodařit, uzavřela
od sv. Jiř r. 1683 společenskou smlouvu se solnickýni
Židem Lazarem Prostějovským na dobu 4 let, a sice
nejen na živnost koželužskou, nýbrž i s krám em a
handlem v kůž ch a zbož kupeckém. Z těchto živnost
vycházel do důchodu J. M. C. ročně 100 zl., však s pod
m nkou, že dluh do důchodu panského po M arkovi,
273 zl., z handle zaplacen bude. Lazar nejen dluh ne
zaplatil, nýbrž i dluh ještě rozmnožil a se svou spo
lečnic se nesnášel a dokonce i st žnost při komoře
vedl. N ebylo divu nesnášenlivosti, uváž me li, že ve
2 malých m stnostech se stěsnávaly dvě rodiny, jedna
s 2, druhá s 5 dětmi (5 d. u Lazara). St žnost Lazarova
byla vyšetřována a bylo shledáno, že .Žid král. ko
moru špatně informoval. Výsledek sporu byl ten, že
se Židovce nájem celý přenechal proti odvodu ročn ch
100 zl. a Žid Lazar byl ze závazku propuštěn r. 1684.
Z neznámé př činy r. 1691 byl hledán nový nájemce.
Přišel totiž do P . Žid Mojž š Schay a najmul handl
s kůžemi padlého dobytka a koželužnu. R. 1723 se
počal na něj tlačiti pražský Žid Brandejs. H ejtman
chránil Schaye a nedoporučoval Brandéjse, uváděje,
že je neplata a že za velké kůže pohodnému nab z
pouze 1 zl. 3 kr., kdežto Schay nab z 1 zl. 30 kr.
Schay zůstal a vedl obchod k spokojenosti s manželkou
Ludmilou. Schay pocházel z P rahy, kde se mu syn
Šimon narodil. Tento Šimon, když dospěl věku 19 let,
zamiloval se do katoličky Kateřiny, dcery vojenského
chirurga, F rantiška F erdinanda Kreuzenocha, posádky
poděbradské. Aby snadněji touhy srdce svého dosáh
nouti mohl, rozhodl se odřeknouti se v ry svých
předků a státi se křes anem. Stalo se to jen po velikém

odporu rodičů. Žid byl ve v ře křes anské cvičen a
když pak konsistoř ku pokřestěn jeho svolila, byl
vstup jeho do lůna c rkve katolické dne 2. února 1728
slavnostn m způsobem proveden. Šimon přijal na křtu
nové jméno Jan Nepomuk Anton n Kaufmann. Za
kmotry a svědky se m u postavili jaksi s chloubou: ne
jen nejvyšš hodnostáři z panského^ služebnictva, nýbrž
i vynikaj c sousedé města, zejména F rantišek Vil m
Lodgmann z Auen, hejtman .panstv poděbradského a
kol nského, primas Václav Vrtěšický, F erdinand Kreu
zenoch F enzar, Marie Sodomová, manželka sirot
č ho, Barbora Langová, cho purkrab ho, a i. — Samo
sebou se rozum , že se novokřtěnci dostalo kromě
blahopřán i hojně rozličných darů. Jelikož se slavnost
obrácen Žida na v ru křes anskou konala v den svá
tečn , právě o H romnic ch, bylo účastenstv lidu měst
ského i venkovského ohromné. P o uplynut půl roku
došlo 7. července k sňatku s Kateřinou Kreuzenooho
vou. Z př nosu věna ženina byl zakoupen na nyrpbur
ském předměst domek č. .6/ 11. od Karla Solnického,
ve kterém si novomanželé zař dili obchod látkami. Že
byl novokřtěnec od obyvatelstva hojně podporován,
dařilo se jim v obchodě výborně. P o roce se jim na
rodil 4. dubna 1729 synáček, kterém u bylo dáno na
křtu jméno po dědečkovi F erdinand Václav Jan Kauf
m ann. Kaufmann jako manžel byl povahy nestálé,
lehkomyslné a světák, který obchod i ženu zane bá
yal. Když se mu pak peněz k jeho zahálčivému životu
nedostávalo, počal dělati dluhy a klesl tak hluboce, že
vystavil i falešnou směnku na jméno vlastn ho' otce
Schaye. Když směnka dospěla k splatnosti, věc pro
pukla a způsobila zděšen . Starý Schay se zdráhal
směnku platiti — Kaufmann ji prohlásil za pravou a
př sahou to také potvrdil. N ásledkem toho byl starý
Schay pro neplacen směnky do žaláře uvržen. P o ně
jakém čase Ž i d Kaufmann zhrozil se svého činu a bál
se asi konečného vyzrazen . P ro t o tajně z domova
odešel a opustil zrádně nejen domov, ale ženu a d tě.
N a útěku sebral veškeré lepš věci, pokud jich s sebou
vz ti a unésti mohl. T m nejlépe prokázal svou yjnu.
Zmizel právě 3 léta po svém sňatku, 12. června 1731.
Manželka marně ho očekávala, doufaj c, že se vrát .
Po zmizelém zůstaly dluhy, k vůli nimž manželka pro
dala domek č. 6/ II, aby věřitele upokojila. D omek
koupil barv ř pláten Josef G ottlas za 630 zl. — on byl
hlavn m věřitelem. Manželka Kaufmannova našla úto
čiště u otce a starala se pečlivě o výchovu syna. D ala
ho vyučiti se řemeslu krejčovskému. Když dospěl let
a v řemesle na vandru se zdokonalil, pak se jako< mistr
us dlil v P . R. 1751 se oženil s Kateřinou, sirotkem
po F rantišku Březanském. R. 1776 Kaufmann ovdověl
bez potomků — s druhou manželkou však, vdovou po
ševci Biskupovi, zanechal devět dět . Potomci žij
dosud.
R. 1743 přišla na Židy pohroma, a sice c sařským
rozkazem ze dne 15. prosince 1743 bylo ustanoveno
následkem komisioneln ho šetřen , že Židé s křes any
pohromadě bydl a že z toho' různice a nesnáze vzni
kaj — proto byli všichni Židé z panstv poděbrad
ského vypovězeni do konce března a m sto Židů na
pachtech aby křes ané usazeni byli. K snažné jejich
prosbě byla lhůta vypov dac protlloužena do term nu
svatojanského. P ři tom Židé pros c sařovnu Marii Te
rezii o odvolán tohoto zákazu z důvodu toho, že ne
maj m sta, kam by se uchýlili, že v těžké této době
nemohou od poddaných pen ze dostat a přece s prázd
nýma rukama odej ti nemohou a oni také že jsou
dlužni. N áhlým odchodem kdyby se vystěhovat měli
se ženami a dětmi, by jako* vagabundi po zemi se po
tulovat museli a naposled jako žebráci by posledn
útočiště v žalář ch nacházeli. N aposled uváděj Židé,
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že dámě i veškeré povinnosti platebn správně odvá
děj . N a žádosti jsou podepsáni jménem ochranných
Židů na panstv D avid Podmok a Joachim Amschel,
poděbradšt schutzjuidi, a H eřm an, Žid z Opolan. Žá
dost Židů vyvolala šetřen , a poněvadž jim hejtman
stranil, Židé mlčky ostali. Tento rozkaz vystě
hovac měl také politické pozad , poněvadž Židé
byli v podezřen , že udržuj styky s nepř telem, prus
kým králem. Po nastoupen vlády c saře Josefa I. a
po prohlášen tolerančn ho paten tu r. 1781 se proná
sledován Židů zm rnilo a po té době se usadilo na
P oděbradsku mnoho Židů, takže téměř v každé vsi
Žid nějaký se usadil. Živili se vinopalnictv m, prode
jem páleného a všelikým handlem, zbož loketn ho a
kupeckého, jakož i koželužstv m. — Zvyšován m po
platků ochranným Židům vycházel velký užitek, pro
důchod J. M. C. značný prospěch, a proto si vláda dala
Židy pod svou zvláštn ochranu. Této výhody se do
máhala i obec a vydržovala ochranné Židy na Nym
burském předměst . — Vedle zm něných již židoven
ve Zbož byl usazen Žid v bývalé pastoušce č. 56/ 11,
snad již od r. 1750, totiž v době, kdy byla pastouška
obecn přeložena na Kosteln
předměst . Kolem
r. 1784 postavila obec novou židovnu v Přemyslově
ulici, a sice sestávaj c ze sivětnice, tř komor, klenuté
kuchyně se zděným kom nem a klenutým, nedláždě
ným sklepem. N ájemným Židem byl Josef Borias a
byla s n m uzavřena nájemn smlouva na 30 let, a po
voluje se mu obyčejný obchod se střižným a domác m
zbož m. Jin haus ruj c Židé, do města přicházej c ,
mus se s n m peněžitě vyrovnat, jinak jim obchod
bude zakázán, vyjma jarmarky. N ájemný. Žid nesm
žádného ciz ho Žida přechoivávat pod ztrátou ochrany;
nesm žádné kradené věci prodávat pod pokutou
peněžitou i tělesnou, a konečně se mu povoluje držet
2 krávy.
R. 1814 koupil Borias. kus. zahrady u Labe u č sla
6/ II pro synagogu, ale obec užila svého vlivu, aby
projekt tento byl znemožněn. N a židovně městské vy
stř dal se rod Boriasův ve třech generac ch; naposled
M arek Borias, syn Izáka, kterého zastihl r. 1832 hroz
ný požár, který celou židovnu zničil. Spáleniště pro
dala obec nějakému Voršulákovi, který si tam nový
domek postavil. P o starém Boriasovi zůstalo 6 synů:
Lazar (byl od r. 1832 pachtýřem městského pivovaru),
Izák, žil na židovně v Malém Zbož , F ilip, byl kupcem
na domě 34/ 1 (dnes v majetku Schulhof a), a Adolf a
Josef, nezletil . — R. 1786 došlo z cis. nař zen k roz
dělen panských dvorů na panstv poděbradském dle
návrhu dvorn ho rady Raaba. Ze dvora panského, po
děbradského, na N ymburském předměst , povstalo
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několik d lců, zvaných familie. Jeden z těchto d lců,
který koupil Žid Šalomoun Kan tor pro syna Abra
hama, ve výměře 7 X 5 sáhů, s domečkem pro hl dače
a malým domkem, postoupil r. 1852 za 801 zl. n a syna
gogu. Tehdy již po r. 1848 nabyli Židé stejných práv
jako jin obyvatelé. Sdružili se tedy Židé na panstv
poděbradském ve tři náb. obce, a sice v P ., N ymburce
a Králové Městci. Smlouvu na postaven synagogy
podepsalo 25 israelitů z náb. obce poděbradské, a sice:
Vilém Kantor, Isak Katz, Karel Borias, H errm an Po
pel k, Šimon Popel k, Šalomoun F uchs, Adam Borias,
Šalomoun Bekman, Jakob Košerák, Šalomoun Piek,
Josef Kantor, Josef F uchs, H erman Bekman, Jakob
Beckman, Jeremiáš M authner, Šimon Altschul, Josef
Lustfeld, Jindřich G riinfeld, Šalomoun Piek, Šalomoun
P rocházka, Jakob F uchs, Aron Kantor, Moric Roub
ček,' Šimon Kantor, Abraham Kantor.
N a koupeném pozemku postavili israelité modli
tebnu, která je označena č. 17/ 1. Starý domek pro
hl dače zůstal a posud slouž za byt sluhům. Soused c
familie se synagogou č. 19/ 11, kterou měl v majetku
Šimon Kantor, byla r. 1871 od majitele prodána israe
Iitské obci na zř zen israelit. školy, ovšem tehdáž ně
mecké, a pro byt rab ho.
Poněvadž k vůli naučen se němčině navštěvovaly
tuto školu také děti katolické, stala se tato z politic
kého důchodu trnem v oč ch obyvatelstva. Teprve
r. 1910 byla tato německá škola zrušena. Vlastn hřbi
tov zř dila si obec israelitská r. 1898 za nuostem, bl že
vsi Kluku, zároveň se hřbitovem katolickým (obec
n m.) .
Z modliteben nejstarš byla modlitebna v nymburské
obci, postavená v Kovanic ch vlastně r. 1786; k n
náležel také hřbitov v Kovanic ch, kana se pohřb valo
i z druhých obc israelských na panstv poděbradském.
M odlitebna v Kovamic ch r. 1843 shořela; nově posta
vená byla v už ván až do r. 1892. Od r. 1862 počali se
israelité stěhovati a usazovati v N ymburce, kde si
r. 1890 postavili novou synagogu nákladem 30 tis c
korun ; nebožt ky však pochovávali v Kovanic ch. Obec
israelitská královéměstecká má 2 modlitebny, a sice
v Král. Městci (od r. 1894) a v Činěvsi (od r. 1854).
D le sč tán , provedeného r. 1826 vrchn m P o u l e m ,
bylo na panstv poděbr., č taj c do toho obě města,
P oděbrady a Sadskou, 21.960 duš , a z toho bylo 930
protestantů a 65 rodin israelitských, č taj c ch dohro
mady 307 duš . V městě P . samotných bylo ve 319
domech 2768 obyv., a z toho 2615 katol ků, 117 evang.
a 36 israelitů, soustředěných v 8 rodinách. Tento počet
se v krátkém čase valně rozmnožil. •£" ^~.(
'

Rod Poriasů (psaný též Borias): Josef připom ná se
v knihách již od r. 1750 jako ochranný Žid města
Poděbrad, usazený na N ymburském předměst a ve
douc obchod se střižným zbož m. Zanechal 6 synů:
Lazara, Izáka, F ilipa, Vil ma, Adama a Josefa. Tři
z nich byli usazeni na Poděbradsku. Syn Izáka, Marek,
byl dědicem městské židovny a byl od r. 1822 ženat
s Terezi , dcerou H ermana Taubra, obchodn ka z Ko
l na. — Syn Lazara, Šalomoun, koupil r. 1849 varn
dům v P . č s. 22/ 1 ( t l859) . Sestra Šalomounova, F lo
riana, byla manželkou U ngera a matkou rakouského
ministra. —: Třet syn Josefa, F ilip, zplodil s manžel
kou M artou, pocházej c z Kol na, čtyři dcery, z nichž
nejmladš , Žofie, byla vdaná za Osiáše Altschula.
Adam, pátý syn Josefa, měl za manželku Sáru, dceru
Samuela Levita, obchodn ka z Kol na. D cera Adama,
Esthera, vdala se za obchodn ka suknem, Loeviho (ze
mřel 1876), který si zakoupil varn dům na rynku
č s. 17/ 1. — Karel Borias s manželkou Karol nou,
dcerou Jakuba G ersona, obchodn ka z Ú val, byli po
žehnáni 5 dětmi, z nichž nejmladš , Emilie, narozená
11./ 6. 1840, vdala se za JU D ra. U ngera, profesora na
universitě ve V dni, později rakouského' ministra. Vzal
si totiž D r. U nger bl zkou př buznou. — N ejbohatěji
byl požehnán dětmi Marek. Měl 8 dět . Z těchto Ignatz
byl kožišn kem a měl za manželku F rantišku Kohno
vcu. Potomci dosud žij .
R o d R o u b i t s c h k ů přišel do P . r. 1850. N ej
starš předek, M oritz, který, s bratrem Leopoldem kou
pili varn dům č. 40/ 1, zabýval se hospodářstv m, stal
se zámožným, hlavně pronájmem panského dvora
Blata. R. 1877 postavil lihovar u nádraž , jehož správu
vedl starš syn, Theodor. Moritz f 1893 ve věku 78 let.
S manželkou M ari , rozenou Karpelesov.ou, zplodil 3
syny a 2 dcery. Táž zemřela o rok později než manžel,
r. 1894. Theodora v podniku lihovarnickém neprová
zelo štěst . Zbož vyráběné nedostatkem čisté vody ne
nacházelo odbytu. Z té př činy na radu geologické ko
mise zakládal nákladným způsobem studnu. N ejdř ve
kopán m studně značných ro>změrů a později vrtán m
artézským. D osáhl 80 m hloubky. Zadlužil se, musel
ohlásit konkurs. Kdyby byl o 16 in ještě studnu vrtal,
bjrl by dosáhl uhličitého pramene poděbradských
lázn . — Theodor po finančn katastrofě odebral se
do D ráž an a založil tam cementářský závod, který
utěšeně zkvétal. —• Bratr Theodora, Otto, s manžel
kou Antoni Ledererov.ou, žij ve V dni. Bratr Oskar
je bankovn m úředn kem a sestra Malv na vdala se za
Emana M authnera.
R o d K a t z ů . N ejstarš známý předek, Aron Katz,
s manželkou Kateřinou H e r s c h e l o v o u , pocházeli
z Kovanic. Syn jejich Markus (zemř. 1832) byl při
hlášen r. 1779 do Zbož a pak o P ředn Lhoty. Syn

povolen s Kateřinou, dcerou Jakuba Lichtenstejna,
obchodn ka v Altbuchu, a Esthery, rozené Schickové.
Zplodili 3 syny a 1 dceru. N ejstarš syn Aron, naroz.
1829, počal obchodovati obil m a svůj obchod zvelebil
tak, že byl vulgo nazýván G e t r e i d e k ö n i g . Kupo
val všechno obil nejen panské, nýbrž i selské. Obiln
trhy bývaly vždy ve středu a sj ždělo se někdy až 600
vozů obil . K ukl zen obil měl najmuty' panské špý
chary. N ejvětš špýchar byl v P . o 4 patrech, čtyřicet
sáhů dlouhý. Zanechal jedinou dceru M athildu, pro
vdanou za Bernarda Bondyho v Kol ně.
R o d K a n t o r ů : N ejstarš známý, Abraham Kan
tor, mel v nájmu panskou vinopalnu v P.; V nájmu byl
ponechán až do své smrti r. 1786. Jeho syn Šalomoun
byl přidělen do N áchoda. P o smrti otce ujal se vinopal
ny v P . Zůstavil 4 syny a 1 dceru. N ejstarš a nejmladš
syn založili samostatné větve v P . Starš syn Josef
s manželkou Sárou, rozenou P o d j a . s o v o u , vedl
poln hospodářstv a vedle toho cd r. 1832 měl v ná
jmu městský pivovar. Syn Vilém kupčil a odstěhoval
se r. 1849 do V dně k nejstarš dceři Anně, provdané
za dvorn ho advokáta. Zplodil s manželkou Rosali ,
rozenou Kronfeldovou z G olč. Jen kova, 12 dět . Dva
mladš synové byli znamenitými hudebn ky. N ejmladš
bratr Josefa Kan tora, Abraham, byl pachtýřem obecn
kořalny v P . Od r. 1840 byl pachtýřem měst. pivovaru,
od r. 1865 měl najmutou také vinopalnu ve; Zbož .
R. 1844 koupil bývalý obecn dvůr a různé reality.
Ze tř jeho synů vynikal Šimora jako výborný hospo
dář. Měl v nájmu panský dvůr, s otcem městský pivo
var a různé reality. Pož val velké důvěry v městě a
byl volen do rady. Zemřel mlád r. 1866. N ejstarš jeho
dcera Emilie, naroz. r. 1852, provdala se za profesora
F erdinanda U ngra ve V dni, dvorn ho radu, člena
judic. zkušebn komise, předsedu senátu vrch. zemsk.
soudu, a j . — Bratr Emilie, Max, stal se prokuristou
obchodn ho domu Rothschildů ve V dni.
Jiná větev Kan torů, jej ž předek byl Löbel Kantor,
byl vinopalem ve Zbož . Jmenoval se vlastně Aron,
vulgo Lejbek, a kupčil později v domě varn m na
rynku, který po r. 1848 do vlastnictv z skal. D osáhl
vzácného věku 84 let a zemř. r. 1906.
R o d S t r á n s k ý c h — byl usazený v Sadské. N ej
starš známý předek Joisef (f 1883 ve věku 74 let). Ze
synů jeho vyniká MUDr. Adolf Stránský, obl bený
lékař a lidum l. Působil nejdř ve v Sadské do r. 1861,
pak v Opočnici, a od r. 1892 v P .; zemř. ve V dni
r. 1889 na odpočinku ve věku 76 let. Jeho dva synové,
Eduard a Karel, zavedli vzácný obchod v P ař ži a
mladš Karel dosáhl docela hodnosti ryt ře legie. Třet
syn, H ugo, zemř. náhle 1903. D cery Emilie a H erm na
se provdaly. P rvn za Adolfa Vantocha a druhá za
H anuše H ortha, obchodn ka ve V dni.

