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JN ad řekou Otavou, právě uprostřed mezi Strako
nicemi a Sušic , lež  Horaž ovice, č taj c  touto dobou
3220 obyvatel. Lež  v kraji převážně zemědělském na
rozhran  Brd a Šumavy, Což dodává městu i okol
zvláštn ho rázu. Pů l hodiny cesty vzdálena jest Prá
cheň , posledn  šumavská hora, s věkopamátným koste
l kem, prý desátým v Čechách a s prastarým .župn m
hradem z dob Přemyslovců. H radebn  zdi jsou ovsem
již skoro srovnány se zem  a jen několik bašt na
značuje původn  rozsáhlost. Ještě starš  nežli hrad
jsou jižně od kostel ka zachovalé valy pohanského
hradiště, se kterých je skvostná vyhl dka na západ
k Šumavě. As hodinu odtud rýsuj  se mezi horstvem
kolosáln  ruiny Rab .

H . jsou staré poddcjnské město již z doby Václava I I .
Z r. 1292 maj  ve znaku dvě stř brné věže se št ty
a střelami. Jakožto město poddanské nadány byly
rodem Bavorů ze Strakonic mnohými právy a c rkev
n mi statky. Na západn  straně města stoj  bývalá
tvrz, pozdějš  zámek, který byl rozš řen a přestavěn
ke konci 17. stol. H . byly pevnými hradbami i hlubo
kým př kopem dobře chráněny. Tak odolávaly za
obléhán  r. 1307 útoku vojsk vedených králem Rudol
fem L, jenž u H . nedaleko samoty Járova zemřel.
K obléhán  došlo pro odboj Bavorů strakonických,
tehdejš  to horaž ovické vrchnosti. R.' 1477 bylý po
druhé obléhány Bohuslavem ze Švamberka po celý
jeden rok a teprve po úplném vyhladověn  se Horaž

ovičti vzdali. Tehdy byl pánem města Racek z Ko
cova, jémůž kdysi král Jiř  Poděbradský byl nakloněn
ä město i výsadami obdařil. Ale později pro odboj
ä výtržnosti téhož Racka došlo ke zm něnému oblé
hán  H. Dále bylo město dobýváno za krále Vladislava
r. 1502. To se stalo již za nové vrchnosti Puty Švihov
ského, s n mž zm něného roku král uzavřel m r a Ho
raž ovické za stálost v boj ch odměnil výsadou, že
směli pečetit své listiny červeným voskem na způsob
vyšš  šlechty. Rovněž rod Švihovských obdařil město
četnými výsadami, které ale pozdějš mi členy toho
rodu, hlavně Theobaldem, byly okleštěný. Proto došlo
k rozepř m, v nichž občané se dovolávali práva
ü c saře Matyáše, ale marně. Dokonce r. 1616 po smrti
Theobaldově odepřeli poslušnost Johance Švihovské,
začež po st žnosti jej ho nezletilého syna Ferdinanda
Karla byly všechny radn  osoby zavolány do Prahy
a tam na hradě přes zimu v krutém vězen  držány.

V krátkém čase po tom došlo k známému povstán
proti F erdinandu I I . a tu r. 1619 poc tili Horaž ovičt ,
hlás c  se tak jako jejich vrchnost ke straně podoboj ,
krutost vojenského vpádu, tentokrát nejhroznějš ho
ze všech. G enerál Buqoi oblehl město a v krátku ho
dobyl. Vojáci hned po vpádu do města na několikero
m stech zapálili, takže ..vnitř i zevnitř hradeb město
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hořelo, věž se spálila, zvony i hodiny zničeny, rathouz
se starými listinami, špitál se sladovnou, vše v hroz
ném ohni vzalo za své. Že při tom nastalo drancován
a týrán , je nasnadě. Zle bylo ve městě. Došlo to tak
daleko, že i povozy a koně musili Horaž ovičt  dát na
vyvezen  lupu. Purkmistr a konšelé vyslali potom t ř i
páry prosebn ků do světa o fedruňk. Došli až do
Německa a přinesli 330 kop. F erdinand Švihovský
prchl za hranice co př vrženec Bedřicha Falckého
a kdesi ve F rancii zemřel.

Horaž ovské panstv  prodal v tězný F erdinand
hraběti Adamu ze Šternberka za 74.580 kop 40 grošů
m šeňských, což se stalo r. 1622. Až do válek třiceti
letých stály Horaž ovice v popřed  zájmu obecného.
Horaž ovičt  měli jednu z nejlepš ch knih měst
ských práv z r. 1495 a konšelé slynuli odedávna
spravedlivost  a moudrost  svých rozsudků, takže
okoln  města jako Sušice, Strakonice, Kasejovice
i Blatná se ve sporech odvolávala do Horaž ovic.
N astoupen m katolického rodu Šternberků nastaly
městu, klidnějš  doby. Ti tam byli někdejš  rebelové,
protireformace zlomila jim páteř . Vrchnost, pravda,
jednala s nimi lidsky, rozmnožila výsady, opatřila jim
třet  trh (jeden byl z doby krále Jiř ho, druhý od
Rudolfa I I . ) . Stavěny a rozšiřovány c rkevn  budovy.
Tak r. 1685 rozš řen za Šternberků minoritský
klášter a postavena na vrchu Stráži kaple, Loreta
zvaná, což se stalo r. 1659 za Ludmily, vdovy po
F . M. Šternberkovi. Roku 1691 za hraběte Václava
Vojt. Šternberka po požáru znovu postavěna byla
v renaisančn m stylu radnice, která r. 1926 byla
zbořena, aby učinila m sto budově modern . Jediná
věžička, nyn  na sboru c rkve československé se na
cházej c , jest zbytkem starého rathouzu a pamět
n kem oněch dob. Také veliké panské sýpky jsou
z doby šternberkovské z r. 1682. R. 1719 přecház
panstv  se Šternberků na rod Thunovský a krátce
potom dostává se Eleonoře z Mansfeldu, r._ 1723.
R. 1748 přešlo na V. M. z Pötingu a r. 1755 drz
horaž ovické panstv  Karolina z Lowěnsteinu. Rychle
vystř dali se ještě Rumerskirchové, kteř  byli ^as]~
n ky panstv  za válek napoleonských až do r. 1834,
kdy je koupil hrabě Rud. Kinský. V tomto rodu
udrželo se panstv  až podnes. Město ovšem již dávno
přestalo být městem poddanským.

Z kroniky «Židovstva na Horaž ovicku.
V následuj c ch řádc ch podáme ukázky z dějin

Židů na H . sp še formou kronikářskou. Usazeni lu
byli Židé od pradávna, ač p semné doklady jsou
teprve od válek třicetiletých. Záznamy starš  vzaly
patrně za své při častých požárech, hlavně při spálen
rathouzu r. 1619. V době té neměli v Horaž ovic ch
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svých domů. R. 1629 přistěhoval se sem Žid Eliáš
Š a s t n ý , který koupil dům od měš anské vdovy
Elišky Konvářové za 120 kop, což se stalo s povo
len m magistrátu. Zm něný Židi splácel dům do r. 1648
po 10 kopách ročně. A hned téhož roku prodán byl
Židům dům Pavla Špolskýho za 150 kop. Potom se
t. r. připom ná dalš ' Žid Enoch, jemuž r. 1629
v březnu sděluje apelačn  soud pražský, jak si má
poč nati proti plzeňskému měš anu Mirabellovi v př
čině skupován  věc  kradených. Dle všech známek
lze m ti za to, že Židé během 301etých válek rychle
vzrostli ve městě na v ce rodin. P ři dobyt  Horaž ovic
1619 zbořena část hradeb a nové opevňován  nemělo
již velkého významu. Parkány pronajaty řemesln
kům, hlavně provazn kům a část propuštěna Židům
za pohřebiště. Je to onen d l parkánů na východn
straně města, kde posud lze spatřiti náhrobn  kameny.
Že obec vyb rala za pohřb ván  poplatek, jest zjevňo
ze záznamů p saře radn ho z r. 1631: „P řijato od
Židů za jednoho Žida pochovanýho 30 gr. (přespol
n ho), od dvou Židů zde mrtvých po 20 gr." Židovské
domy byly právě pobl ž hřbitova v ulici zvané Zelená,
nyn  Prácheňská. Bylo to jakési male ghetto. Patrně
tam prodal Židům svůj dům Johann Laubský za
250 kop roku 1649. Během válek třicetiletých byla
obec na nejvyšš  m ru ochuzena, takže těžko sháněla
povinné platy. Dlužili se, kde to šlo. A tu máme prvn
doklad půjčky od Žida Štastnýho z r. 1647, kdy za
psal p sař v manuál: „Co se. týče rytmistra Kocha,
který chtěl náhradu za to, že  vyzdvihl z Horaž ovic
soldatesku, usneseno dáti mu 3 ' zl. a vypůjčiti si je
od Š astného." Bohaté kdysi město upadlo v nebýva
lou b du. ..'• • ?.•
Že cechy, ba celá obec hájily svých výsad, potvrze

ných jim novou vrchnost  hrabaty Šternberky, jest
pochopitelno. Běželo tu o určité hmotné výhody a ty
v těch těžkých dobách byly dvojnásob hledány; Dle
privilegi  obci daných nesmělo se zde usaditi v ce než
10 rodin židovských. Též pronaj mán  bytů Židům
bylo zapovězeno. Proto chápeme nález ze 14. června
1647, který prav : „Adam Vrabec že jest Adamovi
Židu dům svůj do plného roku za 16 zl. rýnských
pokoutně pronajal, a proti privilegi m se toho do
pustil, proto arest v m stě šatlavn m jest mu vy
kázán."

Ač obec jako celek nebyla v minulých dobách
židovstvu nijak nakloněna, přece zas na rathouze
dbali toho, aby se každému stalo po právu. „28.
ledna 1649 podal Urban Němec spis proti cantoru
židovskému, kterému jest povinován nájmem bytu do
sv. Jiř , aby mu z té sumy, co u něho 9 neděl byl,
bylo odraženo. Snesen : poněvadž dotyčný Žid měl se
suplikuj c m dokonalou smlouvu, aby ho v př bytku
svém do sv. Jiř  přiochránil, a toho ne nestalo, pro
nedodržen  smlouvy jest povinen zase jemu, Židu^
pen ze navrátit a pro pletichu tu by záhodno bylo,
aby vězen m dostatečně trestán byl." Leckterému
měš anu byl od Židů nab zen pěkný pen z za nájem
domu, ale v tom směru byly předpisy př sné. Tak
10. března 1649 žádal soused Martin Souměřský, že
m n  svůj dům Židu Š astnýmu pronajati, aby mu
bylo povolen  dáno. To mu bylo odepřeno v plné
obci s t m, aby žádný ze sousedů pod pokutou
měš anskou domu Židům nepronaj mal. Pakli by se
toho 'který z pánů radn ch dopustil, tehdy dvojná
sobně trestán bude. Dalš  usnesen : Žid Š astný
a L da Enochová už vaj  domu a dědictv  a jsou po
vinni kontribuc  na ně vložené odváděti a též varty
zastávati. Čemuž ani Š astný ani Enochová na odpor
nebyli;" Mnoho měš anů vedlo obchod a řemesla
a viděli v př livu židovstva do měst nebezpeč  pro

své živnosti; odtud ona žárlivost na každý pokus o
z skán  domu nebo aspoň bytu. Roku 1667 docela
žádá magistrát obce Horaž ovic pana Jana Kavku
z Ě čan na Starém Sedlišti a Karlštejně za př mluvu
u jejich patrona hraběte F r. ze Šternberků, „aby týž
učinil zákaz u všech Židů, kteř  v obci všeliké handle
a živnosti na zkázu a záhubu ostatn ch sousedů i na
ztenčen  a roztržku cechů a řemesel vedou a provo
zuj ". Nemáme po ruce dokladů, s jakým výsledkem
se ona suplika potkala, mysl me ale, že nedosáhli,
čeho si přáli. Křivdili bychom však konšelům na
rathouze, kdybychom jim podkládali úmysly nepřá
telské. Pokud seznáváme z listin, vid me, že všude,
kde šlo o. právo, hleděli právu průchod dát. Malá
ukázka ze 4. srpna 1670: Žid Š astný stěžuje si
magistrátu ' hóraž ovickému, že jim psovodn k zako
pává psy na hřbitově. „Žid Š astný na m stě všech
Židů stěžuje si, že před parkánem tam, kdež se jejich
těla mrtvá pochovávaj , psovodn k, co psy chytá, za
kopati měl a poněvadž takové mrchy pro zlé povětř
v takových m stech zakopati dáti nesluš , proto
z uvážen  pana purkmistra i ;'pánů radn ch (co se
přehl nut m práva rychtern ho stalo, že ten nešle
chetn k tam takové mrchy při parkánu zakopal, což
se ale v ceji nikdy státi nemá) ujiš uj  se Židé, poně
vadž oni jistý plat k obci od pohřbů dávaj , že když
by takový psovodn k město čistil, jemu m sto za
městem, kde by takové mrchy zakopávati měl, se
vykáže." :

H ř b i t o v na m stech parkánu trval do počátku
19. stol., kdy z skali Židé pozemek na Loretě, vrchu
as 10 minut odi mostu vzdáleném, kde od té doby
mrtvá těla pochovávaj . Že ! v sousedstv  starého
hřbitova byla i židovská škola, jest vidno ze soupisu
židovských domů, poř zeného r. 1670. Jsou tehdy za
psány následuj c  domy: „ I . Dům Boudovský, kde
škola židovská jest. I I . Dům Eliáše Žida. I I I . Dům
Šimona Marka a Jakuba, Židů v masných krámech.
IV. Dům Theobaldovský, kde Mojž š a Marek jsou.
V. Dům Konvářovský, kde Lebl a Jáchym Židé jsou."
Jakkoli bylo tak málo židovských rodin ve městě,

. Hřbitov (stará část)

přece dbali toho, aby měli svoji školu. Snaha po vzdě
lán  byla jim vrozena. Jest na b le dni, že vydržován
kantora i školy stálo je značný pen z, čehož však ne
litovali. V me, že již r. 1513 měli svoji tiskárnu,
ovšem v Praze.
Že Židé nedodržovali všech nař zen  o živnostech,

jest jisto. Odtud nářky křes anských živnostn ků ma
gistrátu i úřadům. 29. srpna 1674 stěžuje si felčar
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horaž ovický Pavel F ilip N isten úřadu patronátn mu
na lazebn ka židovského, že mu škod  na živnosti. Ne
dochovalo se však rozhodnut  v té př čině. P ř pad ten
však ukazuje, že v 17. stol. zauj mali Židé zde již také
určitá postaven  v řemeslech. V tomto roce prodány
jim dalš  dva domy v městě, a sice souse  Theobald
Majer prodal Mojž šovi dům za 155 kop, Zuzana Gre
gorová Šalamounu Lpwymu za cenu neznámou. Ho
raž ovicko jest odedávna krajem převážně hospodář
ským, což dávalo i jistý směr obchodu. Židé jakožto
rozen  obchodn ci chápali se i obiln ho obchodu. Ale
byli v tom omezováni a žalováno na ně vrchnosti.
O tom jest doklad ze 6. ř jna 1676, kdy jim bylo de
kretem zakázáno skupovati obil . N ař zeni . konšelé,
aby prohlédli sýplky Židů, by bylo pa t rný kolik obil
skoupeno maj . Avšak Š astný a Joachim" f)ro$fiásili,
než to učin , že raději šatlavu podstoup . Bylo v té
době i u vrchnosti hodně nepř zně vůči Židům, jak
zjevno z odpovědi hraběte Václ. Vojt; Šternberka, je
muž •  tehdejš  purkmistr Jan G regor podal žádost
o svolen , aby ve svém domě mohl světnici a sklep
pronajati Židu Markovi. Nato došlo následuj c  vy
jádřen : „Suplicanta žádost jest darebná, neb já ne
připust m, aby Židé v městě mém H . se v ce rozmno
žovali." To bylo př liš jasně a rozhodně řečeno. Ne
př zeň k Židům vyvrcholovala občas velkými proná
sledován mi nejen v Čechách, ale i jinde, á je sku
tečně s podivem, že přes všechna př koř , která za
koušeli, přece obstáli. Bylo jim zakázáno nositi
zbraně pod př snými pokutami. V tom' směru je po
učný připiš m stodrž c ch z 28. srpna 1687: „Skrze
patenty př sně je zapověd no, aby poddan  bez ob

zvláštn ch rekvisitů a povolen  své vrchnosti zbraně
neuž vali, což Židům t m méněji se povolovati a do
pouštěti může. Pročež z fnbci ouřadu nařizujeme,

 abyste poddaným svým bez vašeho povolen , Židům
pak, kteř  jsou na gruntech vašich obytni, žádnou
zbraň neuž vati př sně zapověděti ráčili a aby ji ihne'd
p r á z d n i byli, což kdyby se nestalo a u někoho
z Židů zbraň nalezena byla, tehdy jeden každý sku
tečné trestán  na sebe uvede." : :

Židé musili nositi znamen  v^podobě žlutých sou
kenných kroužků, a dopadl li kdo Žida, že znamen
nemá, toho byla polovice všeho, co Žid měl u sebe.
Že při takových opatřen ch byli vydáni mnoha ústr
kům, posměškům, bit  i zabit ," jest v dějinách věc
dosti známá. Židé musili héét útraty procesu, jednalo li
se Ao hrdeln  př pad, třeba vraždu jejich souvěrce.
Bl že to vystihuje jeden připiš hraběte F ř . z Wrbna
z.apelačn ho tribunálu pražského, v němž.p še Horaž

oýickým 9. prosince 1678: „Opatrn  přátelé mil .
Psan  a žádost Vaši, kdo by na ty dva vězně, Jakuba
Maul ka a Jakuba Mlynářovic, při právu Vašem pro
zamordován  jednoho Žida vězněné^ náklady, a outraty
nésti. měl, jsme sobě s dostatkem přednésti dali. Po
něvadž dle zprávy Vaš  I sakSable Žid sušický od
židovstva prácheňského deput rovahý proti týmž věž
ňům za původa se vystavil a všechny náklady a
outraty na vychován  (vydržován ) i na právo a exe
cuti zaplatiti sl bil a zaručil, pročež on tyto náklady
platiti povinen jest." Tento př pad měl romantickou
dohru, což sice s histori  židovstva již př mo nesou
vis , ale za poznamenán  stoj . Mezit m co v horaž o
vickém vězen  oba delinkventi čekali na proveden
exekuce, ucházel se na hradě pražském apatykář
F rant. Dyryk o souhlas,, aby směl na některém,
k ztrátě hrdla odsouzeném zločinci „vyzkoušet své
lékařstv  proti všem lidskému přirozen  škod c m je
dům". Král Leopold skutečně svolil a los padl na Jak.
Mlynářovic. P še o tom doslovně hrabě z Wrbna:
„• ^  — — zda by on to lékařstv  zkusiti chtěl, otázku

učin te. T m způsobem bude m t naději k obhájen
života svého, neb když mu skrze takové lékařstv  jed
nic neuškod  a on při životě zůstane, tehdy mu Jeho
Milost král život darovati ráč . Pakli by mimo na
ději, an by kunst toho apatykáře chybil, umř ti musil,
aspoň tak ohavnou smrt  se světa nesejde." Ale
„ kunst" apatykáře chybil a Jakub umřel.

Omezován  Židů bylo všestranné. Nedovolili jim
ani pást dobytek v obecn m houfu. Podávaj  r. 1682
obci žádost, v n ž prav : „ předkové naši i my
po tento čas jsme při houfu obecn m kozy pásti po
voleno měli. Nyn  ale uboz  zapověd no máme, aby
jich pastejř do houfu nepřij mal, kterému od pasen
jeden každý jsme platili. Pon ženě žádáme, aby pro
obživen  d tek svých jste nám po dvou kusech do
pastvy přáti ráčili. Kdyby pak jinače býti nemohlo,
tehdy se uvolujeme k vzácné obci z nich ten plat
jako v Kasejovic ch dávati atd." Situace Židů koncem
17. stol. musila být v H . vůbec neutěšená. Vždy  je
r. 1692 zaznamenáno, že Šalomoun Žid i s manželkou
a dětmi odtud pryč sběhl, domu opuštěného zane
chav. A o ten dům, který následkem deš ů byl zpustlý, <•
neměl ani dveř  á nic „od železa" v něm již nebylo,
se obec ucházela u vrchnosti. Vzhledem k 16. článku
svých privilegi  žádá obec, aby měla na takový dům
v koupi přednostn  právo. Chtěli dát za něj 400 zl. ve
čtyřech splátkách, dokládaj ce př mo: „Protože Šala
moun Kon ř Žid s manželkou i s dětmi pryč sběhl,
domu pustého, sešlého a otevřeného zanechal, takže
lid voběžný i sedláci skrze, něj svobodný průchod
maj , č mž ještě v ce ke zkáze přicház , i nemaj ce my
zde v obci naš  krom rathouzu kde jinde vojenským
ofic rům kvartýr dáti, neb každý ofic r chce zvláštn
pokoje m ti, žádáme atd." Jednán  o prodeji se pro
táhlo na léta a dům zat m pustnul v c a v ce. V březnu
1695 opakuje obec supliku vrchnosti znovu a př mo
nař ká, že „s velikým zarmoucen m se doslejchá, že
by Pozel Žid dům Konvářovský od vrchnosti stržený
měl a že se do něho stěhovati má". Zapř sahaj  vrch
nost, aby toho nedopouštěla a dle privilegi  v c než
10 rodin židovských ve městě netrpěla. Téhož roku
skutečně dům koupili, a sice za 500 zl. Byl již tak
sešlý, že byl pouze nad světnic  něco špatně přikrytý,
ostatn  všechno bez krovů řadu let stálo, takže pro
moklé zdi na zbořen  vypadaly. To uváděj  "vrchnosti,
aby na původn m šacuňku, totiž 400 zl., zůstalo vzhle
dem na obecn  chudobu a těžké časy.

Rok předt m byl odhadnut dům Eliáše Žida, ne
známo z které př činy a dům oceněn na 600 zl. Snad
běželo o splátku dědictv , protože byl obýván dvěma
syny po zm něném Eliáši. Úspěchy, jichž se Židé již
teh y v obchodu dodělali a které lze přič sti hlavně
jednostrannému zaměstnán  a dlouholeté praxi* když
nemohli se k jinému zaměstnán  tak snadno dostati,
tyto úspěchy patrně byly př činou nepř zně ostatn ho
obyvatelstva i Snahy zabránit dalš mu usazován  rodin
židovských ve městě. Z obš rné žádosti z r. 1693, po
dané vrchnosti hraběti Václ. Vojt. Sternberkovi, tehdy
presidentu apelačn ho tribunálu, je to nad jiné. vý
mluvně řečeno. S počátku odvolávaj  se na privilegia,
„jichž si nad drahé kamen  váž " a připom naj , že
v týchž výsadách jest článek 16., že nemá být ve
městě v c než 10 rodin, ale i s kantorem na časy bu
douc  a věčné. Ten 16. článek že Židé velmi rušiti se
opovážili, když během Času v c se jich sem vloudilo
a ještě vlouditi usiluje. Křes ané pak co chud  sou
sedé k záhubě veliké a k ztenčen  přicházej , když tu
oni Židé jim ve všech koup ch obiln ch a jiných pře
kážku čin . Proto pon ženě žádali, aby toho vrchnost
nedopustila a přebývaj c  počet Židů ve městě „zkas
rovala". Že trvala obec úporně na zněn  výsad, uka
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zuje i dalš  doklad z r. 1710, kdy na rathouze se
usnesli „jej  hrab. ex. učiniti spis, že naslejchaj , jako
by zase jeden Žid se měl sem do města dostati, tak
aby ráčila při předešlém počtu židovstva zanechati,
aby jich v ce přij máno nebylo". Usilován  to mělo
dle všeho kladný výsledek, nebo  skutečně r. 1723
jest zapsáno v seznamu pouze 10 židovských rodin,
jichž jména uvád me: Marous Wehler, Aron Vogl,
Jáchym Š astný, Moises Polenetz, Marous Š astný,
Marous Eliáš, N athan Jonl, Terrisl Salomona, Ennoch
Wolff (nebo Wolst) a Perl Schneider. V mnohem
pozdějš ch letech se uvád  18 rodin. Nech  usilovali
sousedé o omezen  židovského obchodu jakkoli, přece
to nemělo valného výsledku, a sice z toho jednodu
chého důvodu, že byli obchodně zdatn  a lépe platili.
Dne 3. zář  1706 „bylo na rathouze strany uzdářů
předneseno, že řezn ci raději Židům nežli uzdářům
prodávaj . Přijde li to před slavný magistrát, aby sami
sobě vinu přič tali". Ale v tom ohledu se neměli Židé
čeho obávat, vždy  měli již od Rudolfa I I . z r. 1595
výsadu na prodej i koupi „věc  chlupatých". A také
z celé hrozby řezn kům žádný strach nešel.

Mnoho žid. obchodn ků m stem jenom procházelo
se svými přenosnými stánky nebo ranci. Na takové
inusili dle patentu z 18. srpna 1713 dobrý pozor dáti,
protože byl strach, „aby skrze takové nepošlo nějaké
morové nakažen ". Proto stanoveny varty kolem ce
lého města, „o čemž Jan Dio skrze právn ho posla
Václava Šlechtu na buben uhoditi rozkazoval". A
vrchnost přikázala, aby Židé hleděli na vartu platit,
že jsou povinni s měš any „to onuš" snášeti. Jak bylo
již při r. 1682 ukázáno, měli Židé starosti s vydržo
ván m svého dojného dobytečka, hlavně koz. Dosáhli
sice svolen , že mohli dobytek držeti, ale pásli ho
s dobytkem podružským, což zavdalo př činu k jiným
nesnáz m. 20. července 1708 přednáš  p. purkmistr na
rathouze, že podruzi mnoho dobytka chovaj , a to „pod

• fochem" že nen  jejich, že je židovský. Snesen , že se
jim (podruhům) v ce nepas ruje, toliko jedna kráva
bro obživen . I tu se hřešilo na Židy. A hřešilo se
patrně na ně i jindy. R. 1728 byla pro jakés neznámé
neshody stanovena komise krajských komisařů ve př
čině židovstva. Osm panských osob a osm slouž c ch
stavělo se ve městě přes noc, hodlaj ce druhého dne
dál d,o Sušice. P ř i tom patrně vyř zena sporná věc,
což se ovšem neobešlo bez hostiny. Máme v ruce do
klad právě o vydán ch na onu „ traktac " s podrob
ným účtem za masa, př krmy, lahůdky, v no a pivo,
pož vše stálo 10 kop 8 gr., sumu na ten čas značnou.
Páni z rathouzu se při tom svezli a účet po komisi
dali k vyrovnán  vrchnostenskému důchodu; ale zá
mecký hejtman k tomu poznamenal vlastn  rukou, že
nechápe, jak to vše komise, hlavně to pivo ä v no,
mohla už ti. U nich na zámku že by ta útrata nebyla
ani polovičn . Za vlády šlechty Mansfeldovské a pánů
z Löwensteinu dařilo se Židům v H . lépe Nebylo již
toho omezován  v počtu rodin a seznam žid. rodin
ž 15. března 1779 ukazuje již 18 rodin, usazených ve
,14 domech. Jsou to: I. Abraham Löbl D rahenický á
Bernard Löbl, I I . Markus Žichovický, I I I . Löbl
F ürth , IV. Israel F ürth, V. H erschel Isak, Elias Isak,
Jakob Isak, VI. Cantor, VII . Markus Votický, VII I .
Mojž š H erschi, IX. Isak Markus, X. Abraham Vod!
ňanský, XL Jakub Šimon, XII . Jakub Vodňanský,
XI I I . Isak Löbl. To byly rodiny v domech ye .vnitř
n m městě. Na předměst  bydlil pouze Löbl Samek.
K omezen  žid. obchodu přispěl zákaz obchodu mou
kou a moučnými výrobky. Tak zn  připiš krajského
úřadu prácheňského ze 17. července 1778. Obchodo
vati moukou a kroupami patřilo pouze mlynářům a
toliko mezi sebou směli Židé takovými výrobky

obchodovati. Pro toto nař zen  bylo mnoho sporů.
Židé takto omezovan  zdráhali se zas platit obci

kontribuci. Vykazuje  r. 1781 magistrát na restech*
z žid. domů od r. 1757 do r. 1772 na 140 zL 55 gr.
4 pen ze a žádá krajský úřad, aby nedoplatky ty vy
mohl a zároveň o jasné rozhodnut , že Židé ze svých
domů obci kontribuci platiti povinni jsou. To ale ne
bylo tak jednoduché. Židé se odvolali, dokazuj ce, že
se na nich kontribuce neprávem žádá. V dalš m do
sáhlřtoho, že guberniáln  úřad Židy horaž ovické za
řazuje pod osobn  pravomoc zdejš  vrchnosti (z 19.
ř jna 1781). V. té době šlo o 7 domů, z nichž daň
platit měli. : .

Teprve za vlády Josefa I I . bylo postaven  Židu
usnadněno. Dovoleno jim usazovati se volně, odstra
něn ponižuj c  předpis o nošen  znamen  a později
povoleno jim i nabýván  akademických hodnost .
Rovnoprávnosti dosáhli však až za vlády c saře Fran
tška Josefa I . — Tyto pohledy do minulosti horaž o
vických Židů nemohou činiti nároků na úplnost; bylo
napsáno jen to, co lze dokumentárně doložiti. Archiv
musejn  obsahuje materiál o Židech mezi lety 1629 až
1781 (odd l A XV 298—316), který byl podkladem
pro napsán  této stati. • • . . • . =  •.

Židé na venkově.
Z venkovských obc  nejv c usazovali se Židé ve

SLATINĚ.
Patrně tam byli od pradávna, ale ve větš m počtu
usazovali se za pana Václava Kunáše z Machovic,
jenž SI. koupil r. 1691. Týž velice Židům přál. Na
j mal jim domy i pozemky; ovšem za pěkný zisk, ne
bo  podomn  obchod i obchod obil m a dobytkem do
voloval Židům platiti větš  pen z z nájmu. Dokonce
jim zaručil ochranu a Židé slatinšt  sluli „Schutz
juden". Týž Kunáš z Machovic vykázal jim v lese
pozemek zvaný „ H radce" za 50 zl. rýn., aby •  si tam
založili pravidelný hřbitov.

Pergamen o,tom z 9. března 1723 jest posud dobře
zachovalý. Nebyl to ovšem vlastn  počátek hřbitova,
protože v těch m stech se již pochovávalo r. 1668, jak
nejstarš  pohřebn  kameny dosvědčuj . M sto ono jest
velmi pěkně položeno, má sklon k jihu a jest lesem
vůkol obstoupeno. Nad vchodem jest následuj c  text:
„Dům shromážděn  všech živých. Prach a země jsi,
v prach a zemi se vrát š." Početná obec židovská za
ložila si v této obci svoji modlitebnu, patrně současně
se hřbitovem. Modlitebna, původně dřevěná, nahra
zena byla r.. 1850 zděnou stavbou. Toto jednopatrové
staven  v levé části mělo prostornou s ň se .6 táhlými
okny a chorem uvnitř pro účely bohoslužebné. V části
pravé byl v patře byt pro učitele a dole tř da pro
žáky. Židé slatinšt  vydržovali si svého kantora ještě
v letech 1897—1900. Byl j m Boh. S c h 1 e i s s n e r
a ten byl tam učitelem posledn m. V těch letech vy
učoval již pouze 9.dět . Chodily tam ovšem i děti
z okoln ch vesnic, totiž z Chanovic, Bezděkova, Ka
dova, Lažan, Svérad c, Dobrotic, Nové Vsi, N edřeva,
Pole, Málkova a Zaboř . Tyto obce tvořily n. o. ž.,
která byla r. 1893 zrušena a připojena k Horaž ovi
c m. Nemáme po ruce seznam židovských rodin ve S.
usazených v 17. nebo 18. stol,, když ale ještě r. 1840
se připom ná 15 rodin, lze m ti za to, že ten počet
v minulých dobách nebyl menš . R. 1858 bylo 26,
r. 1868 33 rodin, to jest asi čtvrtina tehdejš ho oby
vatelstva slatinského. To byl dle všeho nejvyšš  počet
Židů, který kdy ve S. byl. R. 1890 už se č talo jen 15
rodin a r. 1913 pouze 4 rodiny. Za doby největš ho
rozkvětu navštěvovalo slatinskou školu na 40 žáků.
Kolem r. 1860 připom ná se na té škole učitel Spatz,

potom Schwarz a r. 1865 učitel G ottlieb: Modlitebna
trvala do r. 1912. Za války světové byli nastěhováni
do budovy polšt  Židé a r. 1919 prodána byla tam
n mu obchodn ku Wohlmuthovi.

V RABÍ
byla v 15. a 16. stolet  osazena Židy hlavně ona část,
které nyn  ř kaj  H radčany. Židé se tam věnovali
ponejv ce obchodu. Pod hradem měli také svoji
modlitebnu a školu. Za Jana Puty ze Švihová a Rie
senberká, majitele Rab  a nejvyšš ho sud  byl ke
konci 15. stol. žid. rab n rábský zároveň i vrchn m
rab nem kraje prácheňského. Ještě v letech 70. a 80.
stolet  19. se Židé z celého okol  scházeli v rábské
modlitebně. Ta byla v č. 102, nynějš m to majetku
Teresie Kibicové. Zm něná léta 70. a 80. znamenaj
zároveň znatelný úbytek Židů v R. Snad stavba dráhy
Horaž ovice— Domažlice způsobila pokles podomn ho
obchodu a Židé vystěhovali se do měst ba i do
Ameriky. Posledn  z Rab  se odstěhovali D a v id,
L a ž a n s k á a B e r n a r d v letech 1890—1900.

Na severozápadn m svahu vápencového kopce, na
němž trůn  kolosáln  zř ceniny hradu R., posud se
nacház  opuštěný židi. hřbitov, plný charakteristických
pomn ků z b lého vápence. Celý hřbitov působ  ve své
opuštěnosti dojmem velice melancholickým. Několik
málo novějš ch pomn ků ukazuje, že na hřbitově se
pohřb valo ještě před nedávnými časy. Tak Simon
Seidl pohřben r. 1889, Ludmila Theinerová r. 1894,
Barbora Lažanská a Benjamin Seidl r. 1899. Posledně
pohřben tam Karel F ürth ze Žichovic r. 1900 a jeho
dcera Marta r. 1901.

Posud jest v živé paměti k^ftitor, který vedle vyučo
ván  ve 2. polovici 19. stol. obstarával i obřady
v modlitebně a vedl bohoslužby za účasti starých
Židů. Židovská mládež vyučovaná původně ve škole
vlastn , navštěvovala po r. 1850 již veřejnou školu
obecnou, kde tvořila samostatně oddělen . V žid. škole

• se potom učilo již jenom náboženstv  a hebrejštině.
Škola byla vedle modlitebný v č. 99 a byt kantora
v č. 102. Dnes tedy tvoř  původn  židovský dům tři
samostatná č sla. Posledn  žid. uč., jehož jméno si již
pamětn ci těch dob nepamatuj , odstěhoval se z R. do
Klatov před 55—̂ 58 léty. Posledn  Žid odešel z R.
r. 1899.

R. 1897 vyb dlo okresn  hejtmanstv  ve Strakonic ch
N. O. Ž. v H., aby zjistila veškeré jměn  bývalé obce
žid. v Rab . Protokol b tom sepsaný ukazuje, žě jměn
rábské obce pozůstává  z kosteln  budovy, hřbitova,
oltáře v kostele, osm rouch starých, jednoho roucha
nového, tř  bibl  na pergamenu, stř brného př věsku,
dvou stř brných korunek a dvou stř brných ručiček
k ukazován  při čten  v bibli, potom hotovosti 100 zl.
na kn žce spořiteln  "a pohledávky 250 zl. za odpro
daný dům čp. 100. Jměn  všechno přešlo odi té doby
na náb. obec horaž ovickou. Méně toho bylo ve Sla
tině, kdež jediným cenným objektem byla budova
kosteln , v n ž toho času (1897) přebývali dva úplně
chud  Židé. Pravda, převzat byl též oltář se 4 rouchy,
3 pergamenové bible, 4 modlitebn  knihy a 3 lustry.

Z novějš  kroniky Židů v Horaž ovic ch.
Paradoxn  fakt jest, že snáze bylo naj ti doklady

o životě Židů v H . v předchoz ch stalet ch nežli doku
menty o nich v stol. 19. Jest to ovšem způsobeno i
t m, že novodobý archiv obecn  (t d r. 1800) nen  do
sud registrován, takže ho nelze ke studiu pro krátkost
času použ ti. Znamenalo by to proč sti tis ce listin a
shledávati zrnko k zrnku. Možno tud ž podati stručně
jen to, co se jinak z autentických pramenů sebrati
dalo;

Jak již ve I I . d lu' této studie bylo napsáno, ' měli
Židé horaž ovičt  jakési ghetto v ulici nyn  zvané Prá
cheňské. Ještě před 40—50 lety byla tam řada domů
v jejich držen . Tak dům, nyn  zvaný u Červených, pa
tř val Bernardu Spirovi, dům u V tovců Samueli Berg
lerovi., nynějš  „Schul" býval dům rodiny Arnsteinů,
dům u Karasů patř val Duschnerovům, dům u Me ličků
byl v držen  slepého sklenáře Adlera, později Abra
hama Steinera. To> všechno jsou domy v bezprostřed
n m sousedstv  synagogy a školy. Žid. škola' nepochyb
ně bývala v H . v 17. věku, jak záznam z r. 1649 uka
zuje. Za • doby Marie Terezie byla to škola německá a
takovou zůstala až do r. 1899, kdy odešel odtud po
sledn  jej  německý správce, učitel Alexander B a u m .
Také druz  učitelé za Bauma se ha této dvoutř dn
škole vystř dali: Emanuel M a u t h n e r , Salomon
S ä ge r , Gustav G l a s e r , Gustav W e i n e r a Rosa
F i s c h l o v á . Češtině vyučovali z veřejné obecné
školy denně od 11 do 12 hodin učitelé Jan K a r a s
a Ant. P á n e k . S učiteli obnovovala ž. o. smlouvu
vždy po 3 letech, vzdán  se m sta předcházeti musila
půllétn  výpově . R. 1897 měl správce Baum na př
jmech 750 zl., učitelka Fischlová 515 zl. a rb. M. Fried
mann 830 zl. Po odchodu B a u m o v ě r. 1899 byl
prvn m českým učitelem na zm něné škole Julius U r
b a c h, po něm r. 1901 Josef K r a u s a od r. 1901 do
1902 Otokar K r a u s . Žáků bývalo kolem 40. Nábo
ženstv  i zpěvu vyučoval po všechna léta na německé i
české škole rb. Martin F r i ě d m a n n. R. 1902 byla
škola uzavřena a žáci přiděleni dle věku jednotlivým
tř dám veřejných škol obecných a měš anských.

K o s t e l , stávaj c  v bezprostředn m sousedstv  sta
rého hřbitova, jest nepochybně tak starý jako hřbitov,
na němž nejstarš  náhrobn  kámen jest z r. 1684. Přes
ných dokladů o stář  kostela nen . Také nev me, jak
původně vypadal, protože r. 1868 při velkém požáru
H . vzal za své a byl znovuzbudován v tom rozsahu, jak
se jev  dnes. R. 1901 byly provedeny některé vnitřn
adaptace, jimiž byl hodně pozměněn vnitřek. P řed 30
lety bylo totiž oddělen  pro ženy zař zeno v podobě
kůru na dřevěných sloupech. Bylo malé, n zké a ne
bezpečné v př padě požáru. Proto zm něného roku,
kdy H . byly opatřovány elektrickým osvětlen m, byla
zavedena elektřina též do kostela a m sto kůru zř zena
část amfiteatrálně stoupaj c  po stupn ch 15 cm zvýš .
Nen  bez zaj mavosti, že vnitřn  zař zen  kostela do
stalo .se tam z velké, části ze zrušeného v deňského kos
tela polských Židů, kteréžto zař zen  koupil tehdejš
horaž ovický obchodn k Jakub Kohn, zvaný Kladru
bák. Za války světové zrekvirováno bylo v kostele
krásné měděné umyvadlo a osmiramenný sv cen o prů
měru 1% m. Pěkné desatero bylo při adaptaci kostela
poř zeno v leptaném skle firmou F . Křiž k v Praze dle
návrhu rb. F riedmanna.

Jako i jinde po Čechách byla za Rakouska n. o. ž.
v H . v ř zen  oficieln m německá. Avšak r. 1885 byl
zvolen za představeného této obce pokrokový muž
Eduard M ü n z , výrobce lihovin, který při prvn m za
sedán  obce prohlásil: „My Židé žijeme zde v úplně
českém kraji a nemáme zájmu na němčině. Čin m ná
vrh, aby obec v úředn m jednán  už vala jazyka čes
kého a také modliiby v kostele, při pohřbech i ná
hrobn  nápisy byly české." N ávrh byl přijat a tak za
vedena v jednán  čeština. Jisté obt že tomu ovšem
byly kladeny se strany tehdejš ch úřadů, takže na př.
teprve po 10 letech bylo povoleno rak. úřady vésti
matriku po česky. Uvád me zde i ostatn  členy tohoto
prvn ho výboru, který úřadoval česky. Byli to: Jakub
K o h n , obch., H eřman K a t z, obch;, H eřman S t e i 
n er , obch., Jakub P o r g e s, obch., Marek K o h n ,
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chemik a materialista, Josef E i s n e r , ekonom.
Též počeštěn  žid. školy bylo d lem Eduarda
M ü n z e . Jako podrobnost sluš  poznamenati, že bylo
žádáno na nově přijatém tehdy rb. Martinu Friedman
novi, aby modlitby v kostele konal česky, ačkoli z češ
tiny znal asi tř i slova. Avšak sl bil, že modlitby česky
vykoná a po pilném dnu práce se úkolu toho čestně
zhostil. Jedině př zvuk nebyl ještě jak nálež , ale i to
se časem poddalo. Bb. F riedmann zastává svůj úřad
nejdéle ze všech horaž ovických rab nů, protože svůj
úkol koná déle čtyřiceti roků. Jeho nesmlouvavé ná
zory náboženské i jeho prostý zrovna patriarcháln  ži
vot z skaly mu u všeho občanstva vážnosti. Leč M.
F riedmann jest činným i v oboru vynálezů, z nichž ně
které má i patentovány, na př. samočinné přip nán
vagónů.

Z oddávac  matriky bylo možno zjistiti tyto rab ny:
Abraham W i n t e r n i t z od r. 1839 do 1840. Od r.
1840 do 1853 nebylo zde rb., patrně pro nedostatek
prostředků. Dále byli: Zachariáš S p i t z , 1853—1858.
Isak T r o 11 e r, 1858—1860, bez rb. 1860—1861, dr.'
Bernard Alt a r , 1861—1862, Moses R o s e n s t r a u c h ,
1862—1864, bez rb. 1864—1867, D aniel K o h n,
1867—1871, bez rb. 1871—1872,; Lepold M ü l l e r
1872—1875, Mojž š S t a r k 1875—1879, bez rb. 1879
až 1887, Martin F r i e d m a n n 1887—1931. Syn
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rb. Winternitze Felix byl svého času přednostou cis.
dvorn  tiskové kanceláře ve V dni, syn rb. F riedmanna
E m i l jest rb. a prof. v Pardubic ch, druhý syn R u 
d o 1 f inženýrem v Brně. '

A nyn  otázka: Jak dalece přispěli Ž idé v H . k hos
podářskému, průmyslovému neb obchodn mu rozvoji
města? Tu nutno dáti pravdě průchod v tom smyslu,
že Židé byli tu vůdč mi činiteli. Když r. 1873 po jed
noročn  existenci zkrachoval akciový cukrovar, ujal se

prázdné továrny Samuel K, o h n, zvaný „Schnabel" . a
zař dil v opuštěných prostorách výrobu sirek. P ř i pře
vzet  byl pouhý kom n továrny oceněn na 25.000 zl.,
sumu na ten čas velikou. Kohn vyráběl sirky s barev
nými voskovými hlavičkami v pestře obrázky zdobe
ných krabic ch pro export na východ. R. 1889 předal
Samuel Kohn továrnu synu Alexandrovi, ale za něho
nastal pokles výroby. Několik požárů i nepokoje
v Orientu, za nichž přišel majitel o dodávky, učinily
konce tomuto podniku kol r. 1898. V sousedstv  sir
kárny stávala ještě před 35 lety pap rna, majetek
Rud. F iirtha a Bernarda G anse, kterouž tito dva vy
stavěli. Vyráběl se tam žlutý balic  pap r ze slámy. Pa
p rna prosperovala až do r. 1897, kdy byla obrácena
v ruinu zhoubným požárem, jenž vznikl, neznámo jak.
Oba majitelé se potom, odstěhovali z H . Také pa
p rna byla významným podnikem, protože pro hospo
dáře znamenala odbyt slámy a zaměstnávala pěknou
řadu dělnictva.: Po malé, asi 2 lete přestávce ujali se
vyhořelé pap rny tři Ž idé: H eřman Steiner, Zikmund
Friedler a Josef Geschmay a založiti tam výrobu škro
bu. Škrobárna, v n ž se vyráb  prvotř dn  škrob bram
borový, jest posud v provozu, ovšem převzalo ji
družstvo hospodářské. Že horaž ovickým Židům
nescházelo na podnikavosti, dokazuje i závod kol r.
1860 Vilémem Kohnem založený. Kohn, všeobecně
; , vatař" zvaný, zavedl výrobu vaty z bavlny, nejprve
způsobem rukodělným, potom strojově, ve mlýně
podbranském, nynějš  elektrárně. Žoky bavlny pro
měňovány tu v úhledné bal ky vaty. Podnik ten se
udržel do let devadesátých, kdy zašel. Dále budiž jme
nován Adolf S t e r n , nájemce velkostatku Nový
Dvůr, který v témž dvoře v letech 1875—1880 zbudo
val za souhlasu majitele panstv  lihovar. Posud se tam
dělá z bramboru lili. Konečně z průmyslových závodů
nutno uvésti podnes dobře prosperuj c  velkovýrobu
octa a lihovin, majetek firmy „Bratři Miinzové". Za
kladatel závodu, Simon M ü n z , začal s výrobou žit
ného destilátu, t. zv. „Miinzovky", a sice r. 1831 ve
Štěchovic ch na Strakonicku. Odtud přenesena vý
roba do EL, a sice r. 1871. V domě zvaném Korv nov
ském, má firma obchod lihovinami a v zadn  části jsou
výrobny octa ve velkém. Lihoviny a hlavně ocet roz
váž  se odtud po celém Pošumav . Byl to hlavně Edu
ard M ü n z , otec nynějš ch bratř společn ků, Františ
ka a Pavla, známý již ze stati o zaveden  češtiny v obci
a jeho bratr Karel, kteř  přivedli závod na výši. Vedle
výroby má firma dnes i př mé zastoupen  skoro všech
druhů cizozemských v n a našich mineráln ch vod.
Z uvedeného vidno, že Židé vlastně byli zakladateli a
průkopn ky průmyslu v H .

Rovněž v obchodu drželi zde Židé odedávna vedouc

m sto. Vedle zm něného již závodu bratř  Munzů bu
tež jmenováni aspoň v časovém pořadu obchodn ci obi
l m od let sedmdesátých. Byli to: J. D u š n e r , Vilém
K o h n , Bernard G a n ? , H eřman S t e i n e r a jeho
syn Arnošt a W e i n e r. ' Obchod dohytkem provozo
vali od dávných let: H erman A d l e r , Leopold L e v ý,
Josef L ö w y, syn jeho J a k u b a synové téhož R i 
c h a r d , J a r o s l a vn á F r i d a . David W e i n f e l d
a D. M a n obchodovali koňmi. V obchodu koloniáln m
držel primát H eřman K a t z , jehož^závod r. 1859, týmž
založený, byl svého času největš m velkoobchodem
v jižn ch Čechách. V dobách, kde nestávala ještě tra
Horaž ovice—Klatovy, rozvážela se z Katzova obcho
du hlavně sůl, mouka a jiné zbož  daleko široko. Heř
man Katz zemř. r. 1922. Synové jeho rovněž založili
zde své závody, a to: E d u a r d Katz otchod železář
ský a O t t o Katz od r. 1907 velkoobchod koloniáln ,
který rovněž dobře prosperuje jako kdysi závod jeho
otce. V železářském obchodu vedle Ed. Katze uplat
nil se zejména obchod Eduarda S t e i n e r a , .. pře
vzatý r. 1907 po Václ. Č e r v e n é m . Závod rozš řil

Steiner tak, že dnes znamená velké hodnoty. O pod
nikavosti firmy svědč  i to, že společně s Žibřideni
Porgesem byli prvn mi dodavateli zbož  na Balkán,
kamž vyvezli po válce světové přes 200 vagónů smal
tového a železného zbož . Oba koupili ve V dni po
věstný „Riesenrad" v P rátru, kterýžto podnik jest po
dnes v držen  firmy Ed. Steiner. Obchod hospodářský
mi stroji a nástroji provozuje od r. 1890 Moritz Stei
ner. Záyod prosperuje po 40 roků, ač nyn , kdy v H.
sláva hospodářské nákupn  družstvo, sp še se spečiali
suje na prodej kol, šic ch strojů a gramofonů. Z ob
chodů textiliemi bu tež jmenovány aspoň závody K.
S a b a t a, který přičinlivost  se domohl vedouc ho
m sta, R. F a n t l a , Gust. F i & c h l a a Lud. L ö wy
h o, Leop. T r e i c h l i n g e r a. Též.koloniáln  závod
Ern. K o h n a a obchod vejci Max. K a f k y sluš  uvésti
co obchody s dobrou prosperitou. Vůbec možno pro
hlásiti, že v obchodn m podnikán  dosáhli Židé v H . bu
zámožnosti nebo aspoň pěkného postaven , začež dě
kuj  v prvé řadě vyvinutému obchodn mu smyslu a so
lidn mu základu svých podniků.
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