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V r. 1764 v sezen  městské rady, dne 11. prosince,
jednáno bylo o dekretu o restringován  židů v král.
městech, a tu rychtář oznamoval, že v r. 1618 nebylo
tu židů, musili se prý přiloudati sem v některém poz
dějš m roku. A bylo by nejlepš , aby toliko 4 nej
starš  páry židů v městě zůstaly. Usneseno tedy, sesta
viti přesný seznam židů, žij c ch v S. Tehdy židé po
dali dne 10. července 1765 obci memoriál, v němž žá
daj  o zachován  v městě a O' ochranu, ač doznávaj , že
p semně nemohou dokázati, že by zde jaká rodina ži
doviská r. 1618 byla a oni z n  pocházeli. Ustanoveno
tud ž, aby rychtář, radn  a syndikus prohlédli městský
archiv. Podle jejich zpráv oznámen podkomořskému
úřadu výtah ze starých spisů, kdy židovstvu vykázána
byla bašta pro pochováván . Načež 29. srpna podko
mořská rnisiva nařizuje, že v městě maj  býti trpěni ti
židé, kteř  tu byli r. 1725.

V městském privilegiu, stvrzeném Josefem I I .
23. zář  1764, prav  se, „daß die städtische Gemeinde
von der Last der Judenschaft entledigt werden möch
te", ale na konci se připojuje: „daß dieser Stadt we
gen der Judenschaft nichts mehr eingeräumet sein solle,
als daß dieselbe nicht schuldig sein werde, größere
Anzahl Juden zu dulden als der Juden daselbst in anno
decretario gewesen".
Židé z vděčnosti obětovali tehda 30 zl. na vydán  za

privilegia, stála  městu 150 zl. : .
Zdálo by se z těchto úředn ch záznamů, že byli: tu

usazeni židé teprve v 18. st. Než nen  tomu tak. Prvn
zm nka o židu sušickém je v Smolné knize z r. 1562,
kdy Bartoš, žid, též žid Bartoloměj, byl rukojm m
Markovi, lazebn ku a Matějovi, truhláři v H orách
Matky Bož .

D ruhá zm nka o židech sušických jest v knize ce
chu sladovnického z r. 1564. Tehdy v neděli po sva
tých Třech král ch byla valná hromada cechu sladov
nického, kdež sepsán seznam osob pořádku sladovnic
kého, kdo a jak po kom vařiti má. V seznamu tom
se prav , že vždy třet  týden v řadě pátý bude vařiti
žid B a r t o š .

Tento žid Bartoš byl as majitelem domu, nebo  ji
nak nebyl by přijat do cechu sladovnického, kdyby
neměl v S. dům. Tehdy bylo v cechu 48 sladovn ků a
spolu majitelů domu. Byl to tedy majetný žid, pož
vaj c  úcty v městě. V domě svém měl Bartoš sladov
nu, v n ž v r. 1568 sladoval a vařil vždy třet  týden
jako čtvrtý. Ještě v r. 1595 a 1596 jest zápis, že v sla
dovně té bude vařiti Jan Smol k. V pozdějš ch letech
již nen  zm nky o sladovně ani o Bartošovi. Patrně
sladovna zanikla a Bartoš se odstěhoval nebo zemřel.
Možná, že dům Bartošův vyhořel r. 1596, kdy
8. června po památce mistra Jana Husa všechno  město
opět vyhořelo. (Památná kniha fary velhartické,
založená od faráře Vojtěcha. Poř čského Prokopidesa

z r. 1588.) P řed t m vyhořela S. r. 1592 dne 9. čer
vence, kdy zapálilo se u radn ho p saře, který uhořel
i s • dcerou.

Bartoš tedy se as odstěhoval nebo tu zemřel, ale po
chován tu nebyl, nebo  židé v S.. neměli v té době
hřbitova.

O hřbitově čin  se zm nka teprve r. 1626, kdy obytn
židé 26. července žádaj  o m sto pro hřbitov, jak o tom
zápis v registrech: „Jakož jsou židé Josef Březnický,
Jakub Řečičky, Šalomoun, žid perský, Levi Březnický
a Bernard Březnický, obytn  při S. šetrně při J. M. C.
rychtáři a pánův v radě města S. vyhledávali, aby jim
bašta při domu Jana Audláska z jedné a Tomáše RecJi
l ře z druhé strany, na př kopech lež c , k pochován
těch jejich mrtvých postoupena a vykázána byla. J. M.
C. pan rychtář, pp. radn  žádost jejich povolili, avšak
na ten způsob, aby výšepšan  židé byli povinni z kaž
dého mrtvého těla obci dle nař zen  a ustanoveni v ji
ných městech odvozovati. Co pak se přespoln ch týká,
tu tuplované odváděti budou."

P ř i tomto zápise nebude nem stné, když zm n m se
ihned, o dalš  historii hřbitova židovského. V

H řbitov původn  brzy již židům nestačoval a proto
žádali r. 1661 o jeho rozš řen . V radě dne 18. srpna
1661 bylo usneseno: „Jakož od předešlého magistrátu
v tomto městě S., když neb. pan Matouš Voprcha J.
M. C rychtářem byl, židům zde zůstávaj c m povo
leno bylo, aby se v baště na př kopech mezi chalu
pami Adama Šperla a Matěje Klatovského, truhláře
lež c  pochovávati moMi, jsouce pak okolo té bašty

. hradba shnilá, na vyhledáván  a šetrnou žádost star
š ch židův s povolen m vyšš  vrchnosti sem přijatých
však na ten způsob a výjimku od J. M. G. pana rychtá
ře a pánův též pánův starš ch obecn ch k tomu se po
voluje. Poněvadž ta bašta ve zdi městské jest a
vyšš  vrchnost budoucně by tomu povoliti nechtěla,
tehda, aby toto povolen  ničeno nebylo. Zat m ále k je
jich žádosti ten kus m sta v té baště, aby sobě hradbou
aneb zd  opatřiti dáli a tu pochovávati mohli. N aproti
čemuž dotčen  židi jsou a budou povinni od každé
osoby koho tu pochovávati daj , z těch, kteř  zde zů
stávaj  po dukátu od d těte až do dev ti let stář  po to
laru, od des ti pak let starš ch po 3 kopách odvozovati
a v tom každém času aby nic zatajeno nebylo, upř m
ně zachovati se maj , však přespoln ch žádných pod
pokutou přij mati a tu pochovávati nemaj ."

Než již dne 31. srpna 1739 v plnosti rady židovstvo
v pon ženosti přednáš , kterak tak pohřebné m sto
jich s umrlými tělami již skutečně až na 2 neb 3 osoby
vyplněné jest, žádaj , aby na ono od Vil ma F r. Fe
trle za chalupou odprodané m sto povoleno bylo klásti.
Usneseno, kdyby nynějš  m sto pohřebn  vyplněné bylo,
do téhož od neb. Vil ma F etrle podstoupeného a odpro
daného m sta tak dlouho klásti svobodno býti má, do
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kavade by za tou př činou od jedné neb druhé vyšš
instanti potřebné dalš  resoluti nenásledovalo neb do
následovati mohouc  resoluti od strany magistrátu
v kladen  mrtvých těl do téhož m sta židovstvo turbi
rovati se nem n .

Dne 30. zář  1746 D orota Leopoldova žádá, aby na
krcho vskéin žid. sádku židé dáleji přes vyměřené
m sto nepochovávali. V r. 1757 při komisi dne 17. zář
konané, za př činou už ván  zahrádek mezi šancemi a
za šancemi, jakým právem držitel drž  neb za ně pla
titi chce, háj  se Pelechová, že zahrádku za domkem
měla propuštěnou od magistrátu na m stě kousku, co
od svého domku propustila na žid. krchov.

9. dubna 1772 židovstvo žádá radu, aby mohli kou
piti jednu sednici od Pelechovské chalupy pro rozš
řen  krchova. U sneseno: jestli děkan proti tomu nic
nemá a židi daj  tolik do sportule, co dávaj  za sed
nici, přeje se jim to m sto.

P ř št ho r. na to 27. ř jna pros  židi o dovolen  při
koupiti ke krchovu jedné sednice z chalupy Pavl čkov
ské. Usneseno vyhověti žádosti, když daj  jednomu
každému individuo z prostředku rady tvrdý tolar. Jak
vidno, dovedli páni radn  dokonale využ ti židovstva,
ale uměli to i u ostatn ch občanů.

Prácheňský krajský úřad v P sku př pisem ze dne
2. listopadu 1791, č. 4728 oznamuje městské radě v S.,
že zemské gubernium výnosem ze dne 25. ř jna svo
lilo, aby na základě šetřen  krajským úřadem prove
deného židovský hřbitov v S. byl dále použ ván, ježto
bylo zjištěno, že v okol  města ve vzdálenosti čtvrt
hodiny nen  žádného vhodného m sta pro hřbitov.

Konečně 24. ř jna 1810 podávaj  židé žádost o po
volen  přikoupiti 2 sáhy pozemku k rozš řen  hřbito
va. Žádost jejich postoupena byla krajskému úřadu.

N yn  opět pohle me, jak a kdy ostatn  rodiny ži
dovské se do S. nastěhovaly.

R. 1626 vedle rodiny Břetetické a Březnické jest tu
rodina Jakuba H anna, která připom ná se již r. 1625.
P ředstavitel jej  p še se v 1. 1630—40 H ann, v 17. st.
H aan, a v 18. st. H ahn. Rodina tato byla as bohatá,
což vysv tá z tohoto: V r. 1641 uložili Švédové pod
veden m Dampierovýrn městu S. 6000 zl. výpalného,
na které zůstalo město dlužno 2000 zl. P roto š védský
generál vzal v poutech s sebou jako rukojm  primátora
Řešátko (Mistr Tomáš Felix Rosacin), radn ho Matěje
Voprohu a žida Benjamina H anna. Než vojsko c sař
ské u Klatov Švédy rozehnalo a rukojm  domů utekli.
Tedy s H annem byli jako rukojm  primátor a majitel
rozsáhlých statků Mistr Tomáš Rosacin a c sařský
rychtář Voprcha, mužové to bohat  a vážen  předsta
vitelé obce. Z toho soud me, že Benjamin H ann byl

"jistě starš m židů (starostou židovské obce) a bohatým,
nebo  chudého a bezvýznamného žida dle tehdejš ho
názoru by s sebou Švédové jako rukojm  zajisté nevzali.
Rodina tato byla jako „obytn  židé" neboli „ochrann
židé" (Schutzjuden). V r. 1734 připom ná se Seelig
H alm, hudebn k a obchodn k střižným zbož m, jeho
bratr Löbl H ahn, p sař, jemuž Seelig dluhuje r. 1734
30 stř. R. 1760 přij má se syn Seeliga Volf pod ochra
nu obce, za čež složil 15 zl. a 5 zl. měl složiti, až se
ožen ; jemu r. 1764 dáno svolen , aby byl zachován
v domě svého otce tak dlouho, dokud neopatř  si byt,
ale předem, komise zjistila, zda ct  svého otce. R. 1763
připom ná se Izák H aan, který 24. listopadu domáhá
se dluhu 10 zl. na Jiř m H ořejš m. V r. 1786 jest v S.
obchodn k Eisik H ann a krejč  Jakub H ann .

K rodině H annově druž  se záhy Samuel Š astný,
žid pražský, pak žid Löbl, Benjamin Berla, Samuel
F ürth (F irth) a Benjamin Sablé. Dle konsignace
v král. městě S. v době visitac  r. 1734 nacházej c ch
se žid. rodin přišla do S. jedna rodina židovská v r.

1625, 1630, 1632, 1635, tři r. 1690, dvě rodiny v r.
1696, jedna rodina v r. 1700, 1710, tři rodiny v r.
1715 a jedna v r. 1720. Dle této konsignace, jej ž ori
ginál uložen byl u král. stavovského rectifikatoria
v Praze, opis pak uložen v městském archivu s., byly
v r. 1734 v S. tyto žid. rodiny: ,

1. Lazar Wotitz z rodu Levi, 65 lety, žena Béla, 58
letá, syn Mojž š, 27 lety, dcera Rosel, 23 létá, dcera
G itel, 18 létá.

Má obchod vlnou, kostmi a surovými kůžemi, bydl
tu 43 let, plat  obci úroku 18 zl., ochranné 12 zl. 40 kr.,
dan  17 zl., vydělá si ročně 150 zl.

2. Benjamin, syn Lazara Wotitze, 35 let, žena El
kerle, 20 let, syn F romet, 10 let, syn Selke, 2 léta,
dcera Rille, 5 let, má služebn ka Jentla, rozeného ze
Samelkopf, 15 letého, má kožn  obchod, bydl  u otce,
plat  ochranné 8 zl. 40 kr., dan  8 zl. a vydělává ročně
100 zl.,

3. Lazar F iirth z rodu Juda., 57 let, žena Keyle, 53
let, synové Frojem, 23 let, Mojž š, 22 let, Samuel, 21
let, Selke, 12 let, Iserle, 10 let, Jakob, 9 let, Josel,
6 let, dcera Sehendl, 16 let, služebn  G iittl z Votic, 42
let, a Libele ze Samelkopf, 18 let. Učitel Jakub z Tře
b če na Moravě, 24 let.

Ročně plat  úroku 43 zl., ochranné 14 zl. 30 kr.,
dan  95 zl., bydl  tu od dětstv , měl též svého otce a
děda v S., má obchod s vlnou a peř m a kramářstv ,
vydělá ročně 500 zl.

4. Ioachim Markus z radu Aron, 33 lety, žena F ro
met, 23 létá, syn Isák, 3 lety, Salomen, 1 rok, dcera
Fegele, 5 létá, služebn k H indi z plzeňského kraje.
16 let.

Má u sebe bratra Marka, 27 letého, př buznou Elke
z Podmok, 40 letou, která má 10 letého syna, jménem
Volfa. Živ  se kramářstv m a . tabáčn m obchodem,
plat  úrok 10 zl., ochranné 8 zl. 40 kr., daně 22 zl.,
jest v S. rozený, jako jeho otec a děd, vydělává ročně
150 zl. Rovněž jeho bratr Marcus je podomn m ob
chodn kem po vesnic ch, plat  daně 10 zl., vydělá
ročně 50 zl.

5. Samuel Marcus z rodu Levi, 63 let, žena Esterle,
58 let, jsou oba jako jejich předkové v S. rozen , jest
chudý žid, proto neplat  daně, jest vydržován př bu
zenstvem, plat  ochranné 4 zl. 40 kr., a úroku obci
4 asi. 30 kr.

6. Lazar Sable z rodu Benjamin, 57 lety, jeho žena,
45 létá, syni Marek, 13 lety, Israel, 10 lety, Isak,
8 lety, nevlastn  syn, 14 lety, učitel Salomon z Wal
schenberg, 25 lety. Jest rozený v S. jako jeho před
kové, bydl  v obecn m domě, plat  úroku 10 zl.,
ochranné 4 zl., dan  2 zl., má obchod různým zbož m
jako len, př ze, juchta atd., vydělá si ročně 120 zl.

7. Samuel Kubi z rodu Israel, 54 lety, žena, 43 létá,
synové: Kaufmann, 23 lety, Löbl, 19 lety, Eliáš,
16 lety, Abraham, 8 lety, Volf, 7 lety, Mojž š, 5 lety,
dcery: Liebele, 18 létá, H indele, 13 létá, Pesele, 5 létá,
Rachel, 2 létá. P lat  úrok 13 zl., ochranné 6 zl. 40 kr.,
dan  5 zl., bydl  v S. 18 let, živ  se kramářstv m, jezd
na výročn  trhy, vydělá si ročně 150 zl.

8. Abraham Winternitz z rodu Levi, 63 lety, žena je
ho, 53 létá; jest chudý žid, podporován př buzenstvem,
bydl  v S. 44 let, plat  otci úrokem z bytu 9 zl.,
ochranné 5 zl., pro chudobu ale neplat  daně.

9. Berl Salomon z rodu Israel, 51 lety, žena jeho,
42 létá, syn Šalamon, 14 lety, Eliáš, 10 lety; jest ro
zený v S. jako jeho předkové, plat  obci úrok za byt
7 zl., ochranné 6 zl. 40 kr., dan  4 zl., prodává med a
syrob, jest při tom hudebn kem, vydělává si ročně
75 zl.

10. Selig H ann z rodu Israel, 33 lety, žena Bella,
26 létá, dcery Esterle, 7 létá, Judita, 5 létá, Berl,

3 létá, Rozina, 1 rok.: P lat  ročně úrok 19 zl., ochran
né 5 zl. 15 kr., dan  15 zl., jest jako jeho předkové
v S. rozený, jest hudebn kem, má prodej střižného
zbož , vydělá ročně 75: zl. Bydl  u něho bratr Löbl
H ann, 29 lety, p sař, který vydělává ročně 70 zl., plat
ochranné 3 zl. 30 kr., dan  15 zl. Má u sebe chůvu
z Bernatic, 9 letou, učedn ka Davida Markusa z Kštý
nu, 15 letého, 80 letou vdovu Mojž šovou, která jest
v S. rozená a žebrá.

11. Seelig Berl z rodu Israel, 48 lety, žena Esterle,
42 létá, syn Šalamoun, 17 lety, dcera H ana, 12 létá,
H indel, 8 lety. Jest hudebn kem, mimo to provozuje
obchod peř m a vlnou, jakož i ovč  kůž , ale jen v ma
lém, plat  úrok 9 zl., ochranné 10 zl. 40 kr., dan
25 zl., bydl  stále v S. jako jeho předkové, vydělá si
ročně 90 zl.

12. Jakub Salomon z rodu Israel, 45 lety, žena Ro
zina, 40 létá, syn Šalamoun, 18 lety, Mojž š, 8 lety,
Isák, 5 lety, dcera G ittel, 20 létá, H ana, 16 létá, RoiSsl.
14 létá. Je hudebn kem, při tom provozuje obchod
syrovou koz , plat  úrok 9 zl., ochranné 8 zl., dan
12 zl., jest v 53. rozený, vydělá ročně 90 zl.

13. Isák F irt z rodu Israel, 291etý, žena Dvora,
24 létá, syn Seelig, 4 lety, dcera Ressl, 2 létá, služeb
n k H indel z D louhé Vsi, 18 lety. Obchoduje peř m
a vlnou, plat  úrok 35 zl., ochranné 8 zl. 40 kr., dan
25 zl., jest v S. rozený, vydělá ročně 160 zl.

14. Isák Sabel z rodu Benjamin, 30 lety, žena Tau
bele, 22 létá, syn Šalamoun, 1 lety, služebn k F romat
z Mlazova, 18 lety. Pál  rosolku (proti čemuž občan
stvo protestuje), prodává různé maličkosti, jest rozený
v S. jako jeho rodiče, vydělává ročně 75 zl., plat

. úroků 8 zl., dan  6 zl., dosud však neplat  ochranné.
15. Feissel Samson z rodu Juda, 45 lety, žena Vö

gele, 40 létá. Bydl  v D louhé Vsi (u Sušice), je ředitel
a kantor židovské školy a zabiječ drůbeže, nemá stá
lého bydliště, nýbrž měnivé, jest rozený v Dlouhé Vsi,
vydělá ročně 60 zl.

Tito židé maj  v obecn m domě vystavěnou kamen
nou modlitebnu, plat  úroků ročně 18 zl.

Celkem všech velkých i malých židů jest 93, kteř
vydělaj  ročně 1815 zl.

Seznam židů byl vyhotoven ještě 15. května 1783 a
9. zář  1786, který podepsán byl purkmistrem Václ.
H uttary, primátorem F r. Kar. Seidlem, radn mi Sa
muelem Paulini, Janem Seidlem, Josefem Schifnerem,
Janem Wiirlem, Janem Itzem a syndikem Machem.

V r. 1748 při soupisu lidu dne 20. prosince shledáno
v S. 2523 obyvatel (ve vnitřn m městě 1736), z toho
76 židů, z nichž bylo 22 ve věku pod 10 let a 54 nad 10
let. V r. 1791 oznámeno krajskému úřadu, že v S. žije
14 rodin žid., 2 synové při otc ch, 1 rabin a 1 učitel.
V r. 1799 dle zprávy děkana sušického narodilo se
v S. 5 židů a nezemřel žádný.

D le dotazn ku, vyplňovaného dne 17. zář  1825 pro
gymnasijn ho profesora Josefa Eichlera z Menš ho
města Pražského pro chystanou fotografii Čech, bylo
v S. ve vnitřn m městě 140 křes anských domů a v nich
1100 křes anů, 10 žid. domů a v nich 124 židů; na
doln m předměst  bylo 160 křes anských domů a 1023
křes anů, na hořejš m předměst  v 75 domech 595
křes anů, tedy celkem 375 křes anských domů a 2842
křes anů. Byla tu sběrna dopisů, 5 mlýnů, škola a
valchy na sukna. V Záluž  bylo 10 domů a 54 obyva
tel, v Brabcově 5 domů a 34 obyvatel.

Dle seznamu z týchž let bylo v S. 26 rodin žid. v 10
domech, č taj c  124 osob. Mezi židy bylo pouze 17
familiantů, ostatn  většinou měli pouze povolen  k že
něn  nebo k provozován  řemesla, většinou otcové
faimiliantů.

. (V r. 1857 bylo v S. 206 židů a v r. 1860 300.)

V r. 1827 př sně nařizováno, aby seznamy židů byly
přesně vypracovány, jmenovitě posloupnost naroze
ných synů, jich úmrt  s přiloženým qbřezac m a úmrt
n m listem. Totéž opakováno roku 1829. Konečně
r. 1840 gubernium nař dilo nejpodrobnějš  konsignaci
všech židů, kteř  v letech 1827—1837 v S. bydleli.
Zároveň předložiti se musely listy narozen , úmrtn  a
snubn .

Jak ze seznamů vidno, byli v Sušici židé obytn  ne
boli Schutzjuden und F amilianten, pak židé sem vlou
dil , eingeschlichene Juden", a konečně ti, kteř  pro
vozovali tu podomn  obchod, ale obytnými byli v ji
ných městech nebo vesnic ch.

P roti těmto stěžovali si zvláště 16. května 1691
zdejš  židé, že totiž přespoln  židé k městu chod  a jim
překážku ve všelikém šmejdu čin ; proto nař zeno
městskému rychtáři a předměstským rychtářům, aby
nepř stojnost tu přetrhnouti hleděli a při městě přes
poln m židům handlovati nepřipouštěli.

V r. 1757 pak nař zeno samotným židům zdejš m,
aby neznámé židy u sebe nezdržovali, leda by náleži
tými pasy opatřeni byli; pokudž by ale natrefen byl
nějaký nemocný žid ciz , aby byl vykázán z města,
třeba by i mohl se vykázati pasem.
Židé za ochranu musili platiti obci sušické t. zv.

Schutzgeld — ochranné, a mimo to ze žid. domů činži.
Ochranné platili r. 1744 140 zl., r. 1764 134 zl., činži
r. 1744 40 zl., r. 1764 54 zl. Mimo to musili platiti
daně. V r. 1730 žid. kontribučn m výběrč m pro kraj
prácheňský ustanoven krajským úřadem Abraham Da
vid ve Vodňanech, před t m byl jeho otec David Izák.
Tehdy platili židé celého kraje za 1 kvartál dan  350 zl.
24 kr. (Liber patenti 1728—1733.)

V r. 1732 měli zaplatiti za 1. kvartál do filiáln  po
kladny v P sku z celého kraje in militari ordinario:
za listopad 1732 a prosinec po 126 zl. 49 kr., za leden
1733 126 zl. 49 kr. Za druhý kvartál, in militario ordi
nario, 109 zl. 56 kr., pro domestiko 251 zl. 51 kr. a
zvláštn  obnos 300 zl.

V r. 1745 židovstvo v S. dluhuje in militari ordinario
za r. 1744 38 zl. 55 kr. V r. 1748 dluhuje za 1. a 2.
kvartál za zemřelého Lazara F iirtha 95 zl. 47 kr.

R. 1742 musili platiti 6 zl. kontribuce, jež dána na
přilepšenou městským synkům, vyslaným za myslivce
na pomoc do Bavor.
Židé musili nositi zvláštn  šat, aby byli rozeznáni

od křes anů, v šatech křes . nesměli choditi.
Tak 30. ledna 1692 magistrát S. nařizuje, že židé

nesm  choditi v křes . šatech, obzvláště v holstuš ch,
nýbrž mus  nositi m sto holštuchů grezle, aby od křes
anů rozeznáni býti mohli. V ř. 1760 dne 26. června

nařizuje magistrát rychtáři mě&tskému, aby ihned vsa
dil do vězen  svobodného žida, který nemá pořádně
přišitý žlutý výložek. A tu skutečně rychtář přistihl'
Volfa Kubie. Trest byl mu pro tentokráte odpuštěn, ale
odpoledne byli všichni židé pozváni k úřadu, kde se
jim ukázalo, jak maj  m ti přišité výložky, a ihned bylo
jim pohroženo, kdo bude přistižen bez výložek, zaplat
pokutu 6 zl. ad carbonam magistratuálem.
Židé bydleli v domech v židovské ulici (později

ulice Vodičkova zvaná, nyn  Vodn ), v domech křes .,
zvláště na náměst , nesměli bydleti.

V r. 1664 na Zelený čtvrtek vypukl v S. veliký po
žár, který zničil mnoho domů ve dvou ulic ch, měst
skou bránu, stodoly, štěpnice, chmelnice a obil . Za
obě  padly i domy židovské, a proto židé nastěhovali
se do domů křes . Ale již 6. května 1664 stěžuje si •
děkan S. s kaplanem magistrátů, aby nedáno bylo po
volen  židům stěhovati se do domů v rynku, kde. se
chod vá s.velebnou svátost . Židé byli na radnici povo



láni, kde sl bili, že se nastěhuj  opět do starých př
bytků, jakmile jen drobet přikryj , kde by zůstávati
mohli.

Z domů těchto nesměli v neděli a o svátc ch vychá
zeti do města a tu prodávati. Tak r. 1746 nařizuje se
židům, aby o neděli â  svátku v domech městských ne
prodávali, směj  pouze ve své ulici prodávati.

V r. 1754 dne 4. února zavolán na radnici „schul
meister" židovský a tomu nař zeno, aby oznámil ž. o.,
že žádný nesm  se opovážiti v neděli a ve svátek po
městě se toulat, dokudž by služby bož  v klášteře okolo
5—5% hod. večer skončeny nebyly. Kdo z židů vyjde
ze žid. ulice a v městě spatřen bude, bude vzat rych
tářem a vsazen do vězen .

R. 1765 dne 16. prosince pros  Jakub F iirth o byt
v pivovaře, dokud nedostane jiný byt v žid. obci, za
vazuje se svým nákladem okenice na okna opatřiti, aby
v den neděln  a svátečn  zav ral okenice a tak neviděl
do města, dále pak se zavazuje v dny neděln  a svá
tečn  veřejně nehandlovati. Tehdy usnesla se rada,
„poněvadž v pivovaře př ležitost tak prázdná jest a
důchodu vždy na tom zálež  raději něco vz ti než př
ležitost prázdnou nechati", aby dán byl mu tam byt
za ročn  nájemné 10 zl. za podm nky, že svým nákla
dem opatř  «i čtyrkř dlové okenice na okna, doln  oke
nice v dny svátečn  a neděln  bude zav rati, hořejš
okenice sm  ponechati otevřené, aby měl přec trochu
světla ve světnici.

Ale již dne 21. července 1766 obec žádá, aby se ne
dopouštělo Jakubu F iirthovi bydleti v pivovaře, stejně
tak protestuje dne 24. července m stn  děkan.

Stejně tak bylo již v r. 1709, kdy všichni židé před
voláni na radnici, kde jim oznámeno, aby ve dvou ne
děl ch ti židé, kteř  v domě s křes any bydl , z domu
toho se vystěhovali, židé pak, kteř  nejsou přijati pod
ochranu, aby se z města vystěhovali.

Z domů těch platili židé 2 zl. za vymetán  kom nů.
R. 1739 stěžuje si komin k Tomáš Brunn, že žid. staro
bylý plat 2 zl. od vymetán  kom nů v židovských do
mech platiti se zpěčuje. A tu uznala rada, že beze vš
pochyby bývalo placeno dř ve židy za vymetán  ko
m nů, proto zůstává při tom platu, poněvadž komin k
nen  povinen bezplatně vymetati židovské domky.

Podle požárn ho řádu města S. z r. 1756 povinni byli
židé pro př pad požáru opatřiti 12 ručn ch košů, 4
háky a 4 žebř ky. Čistota v městě tehdy veliká nebyla,
což vysv tá již z toho, že v obecn ch vydán ch bylo
meteni rynku ke svátkům zařazeno v mimořádná vy
dán , jinde se nemetlo, o to se musil postarati déš ,
v tr, nebo výjimečně hospodář před svým domem za
metl. T m méně byla čistota v židovské ulici, kde vy
lévali veškerý neřád před domy, jak zřejmo ze zápisu
v manuále radn m, nebo  17. ledna 1752 zakázáno
židům vylévati neřád před domy, neřád má se odná
šeti do př kopu městského'. Kdo by jednal proti zákazu
a byl přistižen, měl platiti pokutu 35 kr. rychtáři měst
skému a 35 kr. do obecn  pokladny.
Židé zdejš  byli hlavně obchodn ci. Zbož  své kupo

vali též z Bavor, jak nasvědčuje tomu žaloba, kterou
pasovský radn , obchodn k Karel Volf, dne 16. června
1638 podal proti Samueli F iirthovi, poněvadž týž byl
mu dlužen za odebrané zbož  ještě 188 zl. 13 kr. Samuel
Š astný a Löbl byli rukojm  F ürthovi. Ale F iirth zbož
zaplatil, poněvadž již 2 3. zář  1638 dostává kvitanci
na onen pen z. R. 1636 stěžuj  si krejč  na židy a žá
daj , aby židům bylo zapovězeno o výročn m trhu pro
dávati hotových šatů.

R. 1739 dne 30. ledna dán židům 6 neděln  term n
k dokázán , že mohou svobodně a veřejně obchodovati
železem. Když pak ve lhůtě té právo své neprokázali,

tu 18. března magistrát zakazuje jim pro budoucnost
obchod železem a židu Löblovi dává sepsati veškeré
zbož  železné.

R. 1740 dotazuje se v radě 1. prosince pan purk
mistr, co se má dělati s přikrývkami, v Pasově pro voj
sko koupenými. Usneseno prodati je ve slušném valoru
zdejš mu židovstvu, které je má zpeněžiti.

P roti zdejš m židům, kteř  docházeli obchodovati do
Kašperských H or, opřela se tamn  obec t mto př pisem:

Č. j . 225 Pol. 1825.
Slavný magistráte!

Podán m ze dne 26. ledna 1821, č. j . 14 pol., byla
podána žádost oznámiti tamn mu židovstvu, že dle nej
vyšš ch zemských zákonů a privilegi  zdejš ho kr. hor
n ho města židům každý př stup a t m v ce haus ro
ván  zakázáno jest, neohl žej c se na to dovoluje se
taimn  židovstvo dle libovůle v zdejš m kr. horn m
městě objevovati. Aby se tomuto zlozvyku odvyklo,
opětuje se snaživě žádost, tamn mu židovstvu naká
zati, nevkročovati do zdejš ho kr. hor. města, t m mé
ně haus rovati, vyjma těch, kteř  mohou se prokázati
s vysvědčen m horn ho úřadu, že převzali dodávku na
c. k. horn  stavby (doly), jinak jednaj c  proti tomu
budou s největš  př snost  vykázáni.

Kr. svobodné horn  město Kašperské H ory,
dne 21. června 1825.

Rudolf, purkmistr.

O obchodech jejich v ce dov me se, až vypisovati
budeme soukromý život jednotlivých rodin židov
ských. Židé byli též muzikanti. 25. dubna 1763 Isak
Schwarzkopf pros  magistrát, aby ho zdejš  židé vzali
za spolumuzikanta. Tehdy bylo usneseno dotázati se
židů, proč nechtěj  ho mezi sebe vz ti, a vydati mu
dekret, že ho přede všemi jinými maj  bráti a teprve
přespoln .

V r. 1765 Ant. Leopold při svatbě pozval si do své
ho domu muzikanty proti výslovnému zákazu patentu.
Tehdy pak byli židé vyslýcháni, proč proti zákazu
hráli v domě tom, vymluvili se, že hráli jen jeden mi
net na slova mládenců a Leopolda, ale na poručen
rychtáře ihned přestáli.

Pozemků židé neměli, ale přec drželi hověz  doby
tek, hlavně krávy. Na to si stěžoval purkmistr v radě
dne 11. srpna 1787, že t m v pol ch dělaj  škodu.
Usneseno věc vyšetřiti a židům uložiti pokutu do
obecn  pokladny.

V r. 1763 proveden u židů soupis kakaa, kávy a čo
kolády, mnoho li zbož  toho maj  na skladě, ale se
znáno, že zbož  to vůbec neprodávaj  ani na skladě
nemaj .

Jak oslavovali židé svátky, vysv tá z toho, že v r.
1745 zavřena byla ve vězen  v S. Chaye Bondyová,
žena pražského žida H eutz Bondyho pro dluh 731 zl.,
který dluhovala na směnku Mendlovi Jonáši Bunte
lovi. Sušičt  židé 16. dubna žádali, aby propuštěna
byla na dva dny o svátc ch, a Lazar F iirth zaručil se
za ni a za dluh jej  po  dobu tu celým svým jměn m.
Židé dovedli se i řádně pohaštěřiti. Tak v r. 1765

Kaufmann a Marcus nechtěli dáti kopat hrob pro tělo
Jonkefovo, dokud Salomon Berl nezaváže se, že za
Jonkefa nezaplat  za r. 1766 všechny královské a jiné
daně, poněvadž vedl s n m společně obchod a živnost.
Ani starš  žid nemohl je porovnati a proto žádal radu
o porovnán . Tehdy bylo usneseno, když Berl se zavá
zal podrobiti se nálezu Landesdeputierten, že rychtář
vezme Kaufmanna a Marka do arestu, budou li proti
tomu něčeho nam tati, aby židé mohli vykopati hrob
a tělo bez překážky do  země vložiti, aby klidně mohly

590 Schüttenhojßfi

se odbývati „kouře" a modliti se „ kadil" nad otevře
ným hrobem.

Jak vidno z toho, neposlechli židé svého starš ho,
než někdy ho i urazili. Tak 24. července 1766 stěžuje
si starš  žid, že urazil ho mladý Kaufmann. Usneseno
potrestati ho po vyšetřen  vězen m nebo řádnou po
kutou.

Zaj mavý jest spor hrádecké židovky, ženy N atana
Davida, který měla r. 1755 s Ant. H uttary. Ten přišel
k n  upom nati o plat za vyhotoven  memoriálu, ač
prý mu ho zaplatila masem. Než on nechtěl o tom nic
věděti a bral si do zástavy dvě c nové konvice, ona
mu v tom bránila, při čemž H uttary udeřil ji hol  do
obličeje a vyrazil j  3 zuby. H uttary se ale obhajoval,
že přišel do domu Davidova, ptal se po muži, na což
mu židovka odpověděla, aby si ho hledal „v černej".
P roto ukázal na konvice a prohlásil, že si je podrž ,
pakli mu jej  muž nezaplat . Ale bylo zle. Židovka
vskočila mu do vlasů, a vynadala mu křes anských
psů, zlodějů a taškářů. Tu se H uttary rozlobil a chtěl
ji udeřit do ramene, ale ona nastavila mu schválně
hlavu, pak vzala závoru a běžela za n m, aby ho ude
řila. Že ho nezabila, děkovati může jen tomu, že svou
hol  závoru vypar roval. D le svědectv  felčarova, rána
židovky nebyla nebezpečná. Byl dotazován jej  muž,
co by chtěl za onu ránu, k čemuž on odvětil: Já mohu
žádati, co chci a páni mohou souditi, jak chtěj , já
mohu na jejich rozsudku přestati a mohu se dáleji
ucházeti, kam chci a proto žádám 100 zl. To ovšem
byla drzá odpově  na tehdejš  dobu a proto byla věc
ta oznámena radě k dalš mu ř zen . Než výsledek
nen  již znám.

Daleko hůře však vedlo se židům Kaufmann Kubie
a Marku Sable, kteř  v r. 1753 byli obviněni, že u ves
nice Mokrosuk házeli kamen m na kř ž. Věc tu vy
šetřovali komisaři radn  Wiirl a H ynek Angelis na
m stě samém. Zjistili, že byl to kř ž a na něm tabulka
s obrazem Nejsvětějš  Trojice, ale neshledali na kř ži
žádných známek po úderech kamen m. Svědčil totiž
šafář s robotn ky, kteř  pracovali na poli 700 kroků
od kř že, a pasačka, která pásla na poli 300 kroků od
kř že, že židé házeli po kř ži kamen m, ukazovali pak
důlky od kamen  ve vzdálenosti 45 kroků od kř že.
Židé byli dáni do arestu a o věci referováno k apelač
n rnu tribunálu, který rozhodl, aby židé mimo vystá
lého trestu byli st žen  vězen m 14 denn m a mimo to
potrestáni 20 ranami karabáčem.

Když zdejš  židovská obec se zmohla, žádala r. 1788
magistrát sušický o přikázán  in sta, kde by vystavěti
mohli židovský špitál nebo chalupu. Vykázáno bylo
jim m sto zv. Tummelplatz proti Chlistovské zahradě.

Novou synagogu vystavěli si židé zdejš  r. 1859.
O slavnosti svěcen  jej  přinesl p secký časopis „Pout
n k od Otavy" v č. 5, roč. I I . ze dne 31. srpna 1859
tuto zprávu:

V r. 1659 bylo v kr. městě S. jen čtvero rodin isra
elských, které sobě ze dřeva vystavěly malou synagogu,
padesáte let později, tedy r. 1709 dvě léta po velkém
požáru sušickém, vystavěli sobě israelité na témže
m stě větš , podle jich počtu přiměřenou synagogu,
u které též do naš  doby těch úplných 150 let pobož
nosti své vykonávali. Postupem času ale počet israe
litů v S. a jmenovitě v posledn m des tilet  tak silně
se rozmnožil, že synagoga tato pro ně v ce nepostačo
vala a oni dle přán  svého pobožnost vykonávati ne
mohli. I uzavřela obec israel. zakoupiti tři domy ve
Vodičkově (dř ve židovské) ulici a na těch m stech
nový chrám vystavěti. Základn  kámen k chrámu
tomu položil se dne 14. července 1857 u př tomnosti
c. k. okresn ho přednosty p. F r. Bastaře a purkmistra

F r. F irbasa, a uzavřelo se na den narozenin J. V.
c saře pána letošn ho roku chrám ten vysvětiti. Chrám
nový jest důkladný a patř  mezi větš  budovy sušické,
a směle to ř ci můžeme, jest to jeden z nejpěknějš ch
chrámů Israel v Čechách. Chrám jest 12 sáhů dl.,
6 sáhů šiř. a TV2 sáhů vys., má prostrannou předs ň ,
pěkný choř a vkusný oltář. Na něj přispěl každý
Israelita.

Slavnost svěcen : O deseti a půl hod. rab n sušický
Abraham Schwarzkopf měl ve staré synagoze kázán ,
v němž s m stem t m se loučil. Pamětihodná je okol
nost, že děd tohoto rab na, jakož i otec býl každý
v S.,40 let rab nem a že i nynějš  rab n právě letošn m
rokem 40 let službu rab na zastává a že 2 synové. Si
mon a Samuel u slavnosti té spoluúčinkovali. Po ká
zán  v staré synagoze shromáždili se všichni židé před
novým chrámem, kdež čekali přednostu. Po př chodu
jeho byl průvod přes náměst , Kosteln  ulic  zase před
chrám, kdež d vka Terezie F iirthová oslovila okres
n ho a pak se mu na polštáři odevzdaly kl če ke
chrámu.

F . Bastař otevřel chrám a celý zástup tam vkročil.
Na pravé straně u oltáře v připravené stolici se um s
til podkrajský s purkmistrem F . F irbasem, na levé
straně děkan vikář Eman. Walter. Obřady počaly
zpěvy, podkrajský F r. Bastař držel přiměřenou řeč
a pak táborský rab n p. G utmann K l e m p e r e r ká
zán  o zasvěcen  nového chrámu.

V r. 1848 zúčastnili se zdejš  židé při zřizován  ná
rodn  gardy. V městském archivu jest Seznam židov
ských gardistů, kteř  prohlásili opatřiti .si sami zbraň
a od nich složený obnos: Samuel F iirth 14 zl., Jonas
Schwarzkopf 14 zl., Bernard F iirth 2 zl., Albert
Schwarzkopf 7 zl., H einrich F iirth 14 zl., Simon F iirth
14 zl., D aniel F iirth 14 zl., Ignác Taussig 7 zl., Moses
Rubenstein 4 zl., M. Jomek 2 zl., Abraham Schwarz
kopf 14 zl., Leopold Weil 2 zl., Ludwig Weil 7 zl.,
Abraham F iirth 2 zl., Simon Schwarzkopf 3 zl., David
F iirth 10 zl., Adalbert F iirth Í 4 zl., Leopold Halm
5 zl,. Ignatz Schwarzkopf 7 zl., Salamon F iirth 4 zl.,
Wolf Kubie 4 zl., Jacob Zucker 2 zl., Adolf Zucker
2 zl., Isák H ahn 2 zl., Salamon Schwarzkopf 5 zl.,
Josef F iirth 5 zl., Moric Kubie 1 zl., celkem 181 zl.

R. 1866 v Čechách veliké rozčilen  způsobila velká
aféra krádež , páchaných v dolech př bramských. Krá
deže byly páchány po mnoho let a jako pachatelé
označovány byly jisté židovské rodiny v Praze. Násled
kem toho vzniklo veliké rozhořčen  proti židům vůbec
a nastálo drancován  v různých městech v Čechách,
na př. v H ostomic ch, v H ořovic ch a v S. Bylo sice
povoláno vojsko k potlačen  těchto nepokojů, ale bylo
povoláno nejen do měst, kde bouře protižidovské zu
řily, nýbrž i do jiných měst, což považovalo Prusko
za opatřen  proti sobě, okolnost ta zavdala př činu
k výměně not urážlivého obsahu. Bylo to i jednou, ne
ovšem hlavn , ale přece jen závažnou př činou války
s Pruskem v roce 1866.

O bouři protižidovské v S. podávám zprávy dle zá
znamu očitého svědka, městského tajemn ka Ondřeje
Tichého, a dle zápisů pamětn  knihy děkanské.

Výtržnosti počaly dne 12. března 1866, kdy odbýval
se v S. výročn  trh, druhým rokem nově povolený. Již
z rána přicházelo do města množstv  ciz ho lidu,
z nichž někteř  počali hv zdati na p š alky a při tom
pokřikovali „stř bro, stř bro". Vůdcem výtržn ků byl
hrbáč P skáček a Magdalena Vališová, vulgo Kozová
ze S. K poledn mu počalo se častěji ozývati p skán
a křik „ stř bro, poj te na židy".

Obchodn ci počali rychle skládati zbož  a ut kati;
kdo se opozdil, tomu byl stánek rozbit a zbož  rozšla
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páno. P o zničen  všeho na náměst  táhli do domu
Davida F ü r t h a (v Kláštern  ulici), kde vyplenili
krám, vnikli do I . posch., kde rovněž vše rozbili a
zničili. F iirth musel utéci a skrýti se ve sklepě isoud
n ho domu. Odtud Vališová vedla luzu za pivovar na
Lazara Daniela F ürtha, vulgo Votického, kde stejně
si poč nali; F iirthovi podařilo se rovněž utéci. Tu
proti zástupu vystoupil okresn  aktuár Kar. G erman
« četnictvem, finančn  stráž  a městskou stráž . Byli
tu dva četn ci z H or Kašperských, dva z Horaž ovic,
4 zdejš  a celá finančn  stráž ozbrojená. Aktuár Ger
man lid m rnil, pohrozil střelbou a také skutečně dal
vystřeliti do vzduchu, náhodou však byl raněn do ko
lena mladý krejčovský tovaryš, který pak vykrvácel a
zemřel; a zámečn k jakýsi byl postřelen. Č m v ce se
stř lelo, t m bylo hůře. Lid se srotil a vrhl se na stř
lej c  a počal je mlátiti oklesky. Četnictvo bylo za
hnáno na radnici, kdež se zavřelo a zabarikádovalo
prkny. V radnici byla rozbita všechna okna luzou,
která i mř že v oknech počala vytrhávati, aby se do
stala do radnice na četn ky a na pokladny, chtěla též
vysvoboditi vězně, ale těm překazil útěk dozorce
Pánek.

Od radnice táhli k Jindřichu F iirthovi, ale nemohli
se dostati do krámu, proto vzali prkna z náměst , po
nich vylezli do prvn ho poschod , kde v pokoj ch roz
bili piano a nábytek na krupici, věci rozkradli nebo
rozházeli po ulici a pak spustili se do krámu, odkud
odnesli veškeré zbož  kupecké a železnické, prádlo,
šaty, pen ze, takže učinili mu škodu 14.000 zl. F iirth
zachránil si život a oblek, co měl na sobě. Bratr jeho
Samuel prý, když rozbili okno a vnikli do jeho krámu,
dal jim část peněz a oni mu ostatn  nechali. Když na
pom nal lid k m rnosti m stn  děkan Matěj P et r a
městský tajemn k Ondřej Tichý, tu je za to bili obuš
ky, takže byli ještě rádi, že mohli zdrávi utéci. Všem
židům byla vytlučena okna, stejně i G ermanovi Pins
krovi. U večer táhl dav přes mast za klášter k Samueli
Kohnovi Šnoblovi. Tam pustili se do kořalky a v opi
losti s Kol nem tančili, tahali ho za vlasy, uši i nos,
ale v ce mu neudělali, poněvadž jim dal všechnu ko
řalku a nějaké pen ze.

V té době vyslána byla zvláštn  štafeta do P sku
pro vojsko. V noci lid se utábořil na náměst . Mezi
t m jednotlivci odnášeli si věci nakradené domů, ba
odváželi si je i na vozech, byli to většinou lidé ciz .
Židovce Majerové rozkradli všechna sukna za několik
tis c.

D ruhého dne ráno bylo klidno, ale krámy byly vše
chny zavřeny a atni jednoho žida nebylo viděti na ulici.
Po poledni se lid opět srotil, přibylo ho hodně z okol
n ch vesnic, a táhl na krám Israela Kohna, kde počal
rabovati. Vtom však k 5. hodině přišlo vojsko z P s
ku, 150 mužů, 5 důstojn ků a 6 četn ků s důstojn kem.
Vojsko na náměst  postavilo se do kruhu, nabilo ruč
nice, načež velitel vyzval lid, aby ihned všichni během
půl hodiny opustili S., kdo nen  ze S., jinak že dá do
nich stř leti. Luza rychle počala ub hati z města. Zá
roveň počalo zatýkán , takže clo večera bylo 15 lid
zavřeno, ráno v zatýkán  se pokračovalo'. Zatknuto
prý bylo i mnoho lid  z t. zv. lepš ch rodin.

V S. zůstalo 80 vojáku, kteř  ubytováni byli v rad
nici: pro ně zř zena byla střelnice v městském parku.
Ostatn  vojáci byli ubytováni v D louhé Vsi, Kundra
tic ch, Budětic ch, H artmanic ch a Velhartic čh.

Vojsko zůstalo tu až do 12. května, výlohy za stra
vován  a ubytován  činily 1665 zl. 25 kr., za př přeže
23 zl. 80 kr.

N ad krajem sušickým vyhlášeno bylo stanné právo.
D ne 29. dubna podala obec žádost, aby sn žen byl

"""stav vojska v S., ježto nemožno je řádně ubytovati a
nen  jich v ce třeba. Žádosti té m stodržitelstv  vyho
vělo s podm nkou, že z občanů spolehlivých sestavena
bude městská obrana, která by udržovala pořádek ve
městě se zbylou vojenskou posádkou. Starosta města
D r. G abriel svolal členy městské rady a obecn ho za
stupitelstva a některé občany, z nichž přihlásili se
tito:

D r. G abriel, Matěj Karl, d lovedouc  v továrně, Jan
Kuchyňka, mlynář, F r. Roušar, mlynář, Josef Fingu
l n, mistr řeznický, Jan Pikony, c nař, Tomáš Šefč k,
zedn k, Tomáš N iebauer, mistr obuvnický, Josef Sal
ler, koželuh, Karel Šlechta, kosteln k, F r. Šebesta,
mistr truhlářský, Jan Leopold, koželuh, Josef Töpper,
truhlář, Jan Sedlecký, krupař, Josef Mašek, pekař,
Bernard Salier, koželuh, Matěj Vyslyšel, truhlář, Jan
Bárta, obuvn k, F r. Koukol, pekař, Václ. Skala, krejč ,
Jakub Jankovský, mal ř,  Pavel Thurnvald, krupař,
Jos. Schwarz, zedn k, Jakub Oliva, polař, Ant. D aneš,
obuvn k, Václav Kolář, hostinský, Matěj Beneš, hrnč ř,
Prokop Blahout, obuvn k, Václav P secký, provazn k,
Jos. Zeis, sklenář, F r. Mergl, hrnč ř, Jos. Rath, bednář,
Jan M čka, postřikač, G abriel Kieslinger, hostinský,
Jakub Kusský, obuvn k, P et r Vaněk, nož ř.

Ve schůzi obecn ho zastupitelstva dne 5. května zá
roveň bylo usneseno žádati vládu o vydán  200 pušek
bývalé gardy národn , které byly j  vládou r. 1852
odejmuty.

Když vojsko odtáhlo, byly zavedeny v městě nočn
hl dky, o trhu v noci z 15. na 16. a z 16. na 17. srpna
1866 byly hl dky zes leny, a to 12 mužů od obce a
12 mužů od ž. o.
Časopis „Budivoj" v Českých Budějovic ch přinesl

v 23. č sle o událostech sušických zprávu, v n ž židé
zdejš  byli l čeni jako lichváři a šejd ři a že bouře
byly pomstou za jejich lichvařen . Proto žádala zdejš
o. ž. o vydán  vysvědčen , že pověsti té nepož vaj
zdejš  židé, zvláště ti, jimž byly krámy vytlučeny.
Obec odepřela vysvědčen  vydati, ježto vysvědčen  ne
vydávaj  se celým tř dám nebo obci, nýbrž jednotliv
cům, a odkapala je, aby žalovali redaktora časopisu.

K procesu s obžalovanými účastn ky žid. bouř  vy
dal městský úřad vysvědčen  o mravnosti a majetku
103 osobám.

Anna Vališová byla odsouzena v P sku na 12 let,
přestála trest v Řep ch, dožila se věku 80 let a zemřela
ve zdejš m chudobinci. P skáček dostal 10 let, zemřel
v trestnici; ostatn  byli odsouzeni na 1 až 5 let.

(Anna Vališová narodila se 19. března 1830 ve
V dni, zemřela 11. května 1911 sešlost  věkem v S.
Byla přijata 24. listopadu 1894 do chudobince, kde
byla dozorkyn  a čistila chudobinec. Dostávala chudin
skou podporu 20 kr. týdně, pak za čištěn  20 kr. jako
zvláštn  odměnu, za čištěn  v mužském oddělen
v r. 1900 měs čně 2 kr. I v chudobinci způsobila ně
kolirkáte nepř stojnosti, začež dostala důtku.)

Poškozen  židé Jindřich, Samuel a David L. F iirth
podali k okresn mu úřadu v Sušici žádost o náhradu
škody při výtržnostech utrpěné. Okresn  úřad postou
pil jejich žádost okresn mu výboru k vyjádřen . Týž
př pisem ze dne 25. listopadu 1866, č. 509, podál toto
dobrozdán : V následku váženého dopisu ode dne
30. zář  1866, č. 2363 pol., podává n žepsaný pod na
vrácen  kommunikátů vyjádřen , že okresn  výbor
v sezen  dne 15. listopadu odbývaném po bedlivém
prozkoumán  celého průběhu sušických událost  ode
dne 12. března 1866 jednohlasně uzavřel, že nepozů
stává žádných zákonitých př čin, aby se prot i obci
sušické podle § 37 obec. zř z. zakročilo a že z té př
činy nárokům o náhradu za škody Jindřichu, Samuelu

a U. L. £ ürthovi ze Sušice ucinene ze strany městské
obce sušické m sta dáti se nemůže.

Důvody:
1. Scház  obou podm nek v § 37 ob. zř. uvedených.
2. Pachatelé se vynalezli a jsou povinni k náhradě.
3. Nemohou li pachatelové poskytovat náhradu, ne

může přece obec sušická za ně ručiti, an se obec vše
možně k zamezen  škod přičinila.

4. Celému př běhu, kterak se zčista jasná udal, ne
stačila ani s t á t n  m o c . Naskytla se tu zvláštn  po
litická př padnost, tak zvaná „vis maior".

5. Škody na majetku žadatelů teprv tehda se udaly,
když se bylo prve do lidu marně stř lelo. Když okresn
úřad viděl, že nelze zabraňovati shluknut , mělo se as
poň všeho stř len  nechat.

6. Bývalá národn  obrana se roku 1850 zrušila, zbraň
se pobrala, znovuutvořen  sboru ostrostřeleckého se
nepovolilo, branná moc státn  byla nedostatečná,
o rozmnožen  četnictva v okresu sušickém se slavný
c. k. okresn  úřad již loňského roku marně u c. k. vlády
dovolával, na tom všem ale jest obec sušická nevinna.

7. Ještě před sušickými událostmi vzal již slavný
sněm královstv  českého v úvahu, jak a kterak zame
zovat tuláctv  v celé zemi se š ř c mu a projevoval vy
soké vládě přán  nutné, aby vláda platných prostředků
proti tomu se chopila. Jednotlivá obec nemůže tehdy
za všeobecné zlo a nen  t m obec sušická vinna, když
se v jej m obvodu v den výročn ho trhu těch tuláků a
hlavně cize lůzy tolik vyskytlo.

8. Ani c. k. soudy, ani c. k. politické úřady nenašly
posud př činu, aby byly proti obci sušické po zákonu
zakročily, totiž aby byli obecn  zastupitelstvo sušické
rozpustili, anebo vykonáván  policie m stn  j  odejmuli.
T m jest platně uznáno, že obec své povinnosti dostála
a v ničemž se neprovinila.

Výsledek sporu byl, že obec sušická byla osvobo
zena.

O zdejš ch židech napsal r. 1868 JU D r. A. J. G abriel
ve svém d le: „Královské město Sušice a jej  okol "
toto: D lem založen  továrny od Bernarda F ürtha, d
lera, a to sice hlavně časovými poměry a od r. 1848

následkem politického oprávněn  rozmnožili se žide
v Sušici a od r. 1850 vstoupili též mnoz  z nich v po
před  společenského života a brali pod lu takřka na
všem, čehož si vzdělanějš  a zámožnějš  tř da obyva
telstva vš má. Měš anstvo žilo s nimi svorně a může
se ř ci, že přátelský ten poměr trval až do 12. března
1866. Od toho neš astného pro S. dne — Bůh v  jakým,
ale zajisté ciz m vlivem, — se ovšem poměry ty, k na
šemu politován  změnily. Dá .se ale očekávati, že se
brzo opět dř vějš  harmonie do S. navrát . Bylo by
ale předevš m k přán , aby sobě Israelité zdejš  mimo
národu Českého, jakož i řeči jeho v ce si vš mali, nežli
Tagesbote, jiných a to domác ch listů — povšimli a
národu českého, jakož i řeči jeho v ce si vš mali, nežli
se to bohužel posud děje.

R. 1881 dne 25. května byly lepeny po mostě ce
dulky: Zabte židy, tlučte okna. K zamezen  výtržnost
byly zdvojnásobeny nočn  hl dky. Tehdy totiž blbý Jiř
Kůda vyprávěl, že bude zase kočičina, že židy pobij
a služky u nich také. Služky z toho nadělaly klepy,
byly proto povolány na purkmistrovský úřad, kde do
znaly, že vše to je klep. Po napomenut  byly propuš
těny. H ejtmanstv  přece se obávalo výtržnosti o vý
ročn m trhu 7. června 1881 a stáhlo do S. četn ky.
Městský úřad zes lil policejn  stráž 20 vojenskými vy
sloužilci, 22 členy tělocvično hasičské jednoty „Sokol".
V noci z 6. na 7. června konalo nočn  hl dku 14 hasičů.

Dne 26. dubna 1895 v noci vyražena byla okna knih
vedouc mu Mořici Schwarzovi a kantoru Gersonu Sa
mueli jinochy, již z tělocvičny se domů vraceli. Byli
odsouzeni soudem k pokutě 2 zl. 50 kr.

Dne 15. dubna 1902 oznámil ústně policejn  reyisor
okresn mu hejtmanstv , že po městě rozšiřuje se
zpráva, jako by z 12. na 13. dubna služce u Bedřicha
F ü r t h a , spolumajitele koželužny, bylo na ruce po
škozeno, což se přivád  v souvislot, jako by židé
k př št m svátkům potřebovali křes anské krve k ja
kémusi výkonu. Pověst se utvrzovala t m, že ono děvče
ihned službu opustilo a domů do Žihobec se odebralo.
Podle prohlášen  MUDra J. S k á l y , který děvče pro
hl žel, bylo poraněn  na ruce nepatrné, povstalé asi
vlastn m škrábnut m.
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