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Обих је дана Београдска Трговачка Омладина набршила 50 Оодина жибота и

рада. За пола века cbor живота разбила је она своју делатност до те мере да је њен

рад био ћористан не само за трговце, трговину, занате и индустрију већ и за Огаџбину,
за њено привредно јачање и територијално ширење. Од зачетаћа XIX столећа до најно-
вијих година ckopo сви виђенији људи у Србији и ван ње, ckopo сви најбољи ратници
и радници на освежавању поробљене националне мисли били су трговци. Y нашој даљој
и блиској прошлости није било ни једног националног, хуманог и културног nokpera у
коме Срби трговци нису били врло активни сарадници, понекад су nak оваквим nokpe-
тима они били вођи и за њих се потпуно жртвовали. Кроз разне мене од доласка Срба
на Балкан до данашњице пролазили су српски занати, трговина, индустрија, земљорадња,

сточарство, рударство, саобраћај итд. Разнолићу и значајну улогу у свима овим менама

имали су српсћи трговци. Требало је о томе освежити мисли, те је ради тога у овој Спо-

меници укратћо изнета цела ekoHOMcka историја cpnckor народа, цела национална, кул-

турна и хумана акција српских трговаца. ЈБуди нестаје, остају за њима дела појединачна
и удружена. За много штошта новим генерацијама треба старе навести за пример. То је
био циљ ове Споменице уколико се у њој налази и материјал, kojn излази из оквира

времена и рада Београдске Трговачке Омладине и њених чланова.

Што се саме историје Београдске Трговачке Омладине тиче, она се у детаљима

описује са циљем да служи за пример и да се њен рад, борба и пожртвовање њених

сараднића сачувају од делимичног заборава. Описати 50-годишњу историју Београдске

Трговачке Омладине значи описати живот и рад наших трговаца, трговине и индустрије,
значи оличити једну истрајну националну борбу за прелаз трговине из туђих pyky у на-

ционалне. Појединачне тежње посвећене овом циљу нису могле дати потпуне резултате,

и ради лакше борбе далећо више за огромне националне, културне и хумане интересе,

ио за интересе сталешке, удружили су се 1880 год. београдсћи трговци и њихови помоћ-

ници у удружење Београдску Трговачку Омладину. Савлађујући предрасуде и огромне

сваћоврсне тешћоће ово је удружење за време постолетног живота учинило многе услуге

Отаџбини, трговини и целом нашем привредном животу и трговачћом реду. Наша је тр-

говина великим делом прешла у домаће pyke, она се модернизовала за конкуренцију, она

је данас главни дамар нашег привредног живота. Требало је у оквиру ове вњиге у ipa-

ницама могућности, ућолићо их је kpai’ko време за њено писање створило, ради генера-

ција koje наступају сачувати од заборава рад и родољуоље генерација koje одлазе, ге је

због тога, једино примера ради, ова Споменица и отштампана. Она има да у гушће редовс

збије све трговце, поданике Велиће Отаџбине, да заједцичћим напором и трудом, у љу-

бави и братству приступе велићом раду за Краља и Отаџбину.
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ПРИВРЕДНА ИСТОРИЈА СРБА

I

СРЕДЊИ ВЕК

Данашњи Јужни Словени становали су у по-

четк)' Средњег века за Карпатима, између реке

Припета и вароши Кијева. Ту су живели у мањим

самосталним групама, бавећи се земљорадњом и

■ сточарством. Нападани од суседа, они су се још од

VI столећа почели спуштати на Балканско Полуо-
стрво, где су најзад сасвим прешли у VII столећу.
Њихова нова домовина била је тада већ на изве-

ном ступњу културе. Још кад су Римљани завла-

дали Балканским Полуострвом испресецали су га

добро поплочаним путевима и на стратегијски важ-

ним местима подигли нове градове, а неке су старе,
већ постојеће, утврдили. Испред дошљака, Јужних
Словена, становништво старих градова северне

Србије побегло је ка Солуну, а становници далма-

тинских градова пребацили су се на оближња остр-
ва. Овом су приликом пропали многи стари гра-

дови: Сингидунум (Београд), Вим.чнациум (Косто-
лац), Скупи (код Скопља), Доклеа (Дукља), На-

рона (близу Метковића), Епидаур (Цавтат), Са-

лона (Солин) и други. Поред очуваних, неки су и

од ових пропалих градова поново оживели, те су
нешто они, а нешто још очувани стари римски пу-

теви, много допринели да се и код Срба трговина

почне постепено али стално развијати.
Од једног дела на Балканско Полуострво дош-

лих Словена образовала се у IX веку Српска држава

у шумовитим кланцима југоисточне Босне и северо-

источне Херцеговине до западне Мораве. Одатле
се она постепено ширила или се у кланце повла-

чила. Од XII столећа њено је тежиште у главном

било око реке Рашке, по којој је и добила своје

средњевековно име Рашка.

Сточарство и земљорадња

Сточарство и земљорадња били су

главно занимање Срба кроз цео Средњи век. Сто-

чарство је било развијеније од земљорадње због

велике пошумљености земаља које су Срби насе-

лили. О томе имамо и сведочанство Вилхелма Тир-

ског, познатог путописца из XII столећа (1168),

који каже: „Србија је земља планинска и шумама

покривена. Уосталом, народ је необразован, без

знања, живи по горама и шумама, није вешт зем-

љорадњи, богатство му је стока коју у велико

гаји, обилује млеком, сиром, маслом, месом, воском

и медом“.

Земљорадња је у ово доба била врло мало за-

ступљена и односила се на сејање нешто пшенице,

ражи, јечма и проса. Преимућство сточарства над

земљорадњом долазило је не само због ниске кул-

туре становништва већ и стога што су Срои зоог

оезбедности и одбране у први мах настањивали

брдовите и шумовите пределе. Кад им се у XII сто-

лећу из орда држава почела ширити по плодним

долинама Дрима и Поморавља, земљорадња је од-

мах кренула напред, утолико пре што су Нема-

њићи обраћали нарочиту пажњу на њено развија-
ње, издајући нарочите наредбе по којима је продаја
жита оила сасвим слободна. Још раније, и у доба
Вилхелма Тирског, од XI па све до XIII столећа, про-
стирао се неколико дана хода дугачак, врло плодан

а ненасељен појас земљишта, који је одвајао срп-
ска племена са Ибра и Лима од византијских по-

граничних градова Призрена, Липљана и Ниша. Кад
су Немања (1180) и наследници му заузели ове

крајеве наш их је народ брзо населио. Нарочито
су густо насељене топле котлине Белог Дрима и

Ситнице. Пре тога, иначе, биле су планине насеље-

није од равница и српски су горштаци све до XI

столећа радије се помицали на запад, према јадран-
ској обали, но на исток. Кретање ка истоку, где'су
услови за земљорадњу били повољнији, упоредно
је са ширењем Српске државе у том правцу, то јест
од XI столећа на даље све до утврђивања Турака
у Маћедонији, кад су се плодни погранични крајеви
српски опет раселили. Њихово се становништво из

околине Призрена, Пећи и са Косова полако повла-

чило на запад, у планине, испред арбанашких
пастира.

До Стевана Немање привредни развитак срп-
ских земаља ометан је несређеним политичким при-

ликама. Ове су се политичке прилике побољшале

под Немањићима, те је стога земљорадња толико

коракнула да Француз Гијом Адам (псеудоним
Брукард), који иначе као епископ о Србији пише

непријатељски, о томе 1332 године каже: „А кра-
љевина је та (Рашка) много богата житом, вином,

уљем и маслом; пријатно је испресецана текућим
водама, изворима и рекама; окићена шумама, пла-

нинама, долинама и равницама и пуна свакојаке
дивљачи; укратко рекавши, добро је и одабрано
све што у њој роди, нарочито у крајевима примор-
ским“. Ако се ово тврђење 1332 упореди са тврђе-
њем Вилхелма Тирског из 1168 опажа се да је у

времену од 164 године земљорадња код Срба то-

лико напредовала да је, према Гијому Адаму, зау-

зела прво место међу нашим занимањима. Говорећи
о богатству наше земље у земљорадничким и сточар-

ским производима, француски епископ још много

хвали наше руднике сребра и злата, у којима рад-

ници непрекидно раде. У Француској су, у његово

доба, села била бедна, те га је стога наше богат-

ство изненадило. Међутим, сасвим су друго миш-

љење о Србији и Србима имали у то доба просве-

ћени и од нас још богатији Византинци, тако да се
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њихово мишљење о Србији, иако је реч о прили-

кама из доба Цара Душана, са мишљењем Гијома
Адама никако не слаже. С погледом на варошки

живот, на саобраћајна средства, занатлијство, гу-

стину становништва, интензивност земљорадње и

културни ниво становништва, и поред свег напрет-

ка Србија је још увек била примитивна и патриар-
хална земља, упоређена са старом културом ви-

зантијских провинција. Напредак земљорадње у

њој није био ометан толико ситним поседом. ГБега

је ометала несигурна и због рата малотрајна соп-

ственост непокретних имања, несташица радне

снаге, честе неродице изазване природним утица-

јима, унутрашњим борбама, болестима (кугом у

1349) и ратовима. Н-арод је скапавао од глади на-

рочито у годинама <1202/3, 1303 и 1307. Бољи су

утисак само давала крупна имања, но њих је било

врло мало. Она су припадала манастирима и звана

су по византијском м е т о х и ја, ређе и к о н о м и-

ј а. Манастири су у свом поседу имали читава села,

пуна сељака. Тако су, на пример, Дечани имали 40

села и 2432 куће.
Сточарство је било јако развијено једно

због повољних природних услова, друго због тога

што су му и српски владари поклањали толику па-

жњу, да су увек и сами имали велика крда. Сточар-
ством су се највише бавили Власи из Тесалије, Ето-

лије и Акарнаније. У XIII столећу они су се уселили

у Србију и кроз Хум и Босну избили и на Приморје,
у које су се спуштали под јесен напуштајући српске

планине. По законику. Стефана Душана они су пла-

ћали господару имања за борављење стоке по зим-

ским становима од сваких сто волова, кобила и

оваца по један комад а уз овцу и јагње. Пашњаци
по планинама били су својина владаоца, манастира,
властеле и жупа, а по дубравама припадали су се-

лима. Сточарство је било номадско. Лети се стока

коњи, овце и говеда —• изгонила у планине, зими

се спуштала у топле, травне долине и котлине. Је-
дино свиње нису сељене већ храњене по храстовим

шумама, пуним жира. Оваца и коња било је свуда,

магарац је био добро заступљен у Приморју, у Ма-

ћедонији је било и нешто камила, а у брдима мазги.

Воћарство, лов и риболов
Било је, сем сточарства и земљорадње, и дру-

гих занимања. Због цветних шума и ливада Срби су
се занимали и пчеларством и то у великој
м.ери, јер је справљање медовине, меда, и воска за

свеће било врло развијено. По манастирима је чак

било и професионалних пчелара, који су се звали

у љ а р и.

У Приморју је било много заступљено в и н о-

градарство', ау унутрашњости остало в о ћ а р-
с т в о. Од воћа у унутрашњости су се истицали кру-
шке, јабуке, шљиве, трешње, вишње, брескве, ораси,

питоми кестени, лешњици и оскоруше, а у Примор-
ју смокве, маслине, бадеми, лимуни, неранџе и на-

рочито грожђе. Ловом на дивљач бавила се власте-

ла. Рибол ов је био развијен на Дунаву, Плав-

ском, Скадарском, Охридском и Преспанском језе-
ру, по свима рекама и по мору. Ну од ових според-
них занимања изнад свега стајало је рударство.

Рударство

На нашем земљишту рударство се развило још
у преисторијско, а нарочито у римско доба. Рим-

љани су највише копали злато и сребро. У рудним

крајевима Босне и Србије имали су они нарочите

рударске надзорнике procuratores metallorum над

којима је вршио врховни надзор comes metallorum

per Illyricum. Песник Марцијал назива провинцију
Далмацију златоносном, а ова је провинција у оно

доба сем Далмације обухватала и данашњу Босну,

у KOjoj је у римско доба било нарочито доста злата

у околини Горњег Вакуфа и Травника. Златоносног

песка и руда било је доста и у источној Србији око

Пека, Млаве, Поречке Реке и Тимока, те су Рим-

љани и у тим крајевима оставили трагове рударске

радње. Сребро су копали у среброносним рудници-

ма код Сребрнице у Босни, испод Штурца на Руд-

нику, по Копаонику и у околини Кратова.
После римске пропасти копање руда у Србији и

Босни било је обустављено све до XIII столећа. Тада

су у Србију, вероватно за владе Уроша I (1243 до

1276), због најезде Татара на Ердељ и Угарску,
побегли многи рудари, звани Саси, пореклом из о-

бласти сепешких Саса. Они су одмах изградили своје

колоније по свима важнијим рударским местима, Но-

вом Брду, Брскову, Руднику итд. Саса је било и по

градовима и по рудницима. Саси варошани звали су

се пургари, а Саси рударски радници ру пн иц и

или среброделци. И једни и други имали су у

Србији своја имања и повлашћен положај. Уз Сасе

су се рударством у мањој мери бавили и домаћи

радници. Иначе, радове око експлоатације рудника

финансирали су дубровачки капиталисти, којих је
било и по Србији и по Босни. Они су били још и са-

вршени златари и ковачи новца. Сем Дубровчана,

рударством су се још бавили Которани, Барани,

Сплићани, Трогирци, Задрани и други Далматинци,
а од Италијана нарочито Млечићи, који су по срп-

ским рудницима имали и своје колоније. Рудници су
били својина владалаца и велике властеле, а Саси

и Дубровчани су их закупљивали. Рудници су били

заједничка предузећа и само су поједини њихови

делови могли бити наслеђивани и отуђивани. Тако

је Стеван Лазаревић (1389—1405) поклонио Деча-
нима ~два napa у Трепчи на рупах". Бан Кулин (око

1180—1204) дао је босанске руднике у закуп дво-

јици Дубровчана који су између Олова и Брда Јаго-
дине подигли дворац Дубровник. Бан Твртко дао
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је сребрне руднике Остружњице (код Фојнице) не-

ком Сасу Хансу, који је отпочео рад 1364.

Треба напоменути да се експлоатација рудника

у оно доба много рентирала. Америка још није била

пронађена, те је стога вредност злата и сребра била

врло велика. Отуда су и мање богати рудници, чија
експлоатација данас не би могла да покрије трош-
кове, доносили врло велике приходе.

Саса није било много и они су се женидбеним
веза.ма асимиловали са другим католицима у руд-
ницима. После косовске битке (1389) они су се по-

степено исељавали у Далмацију, Италију и Угар-
ску, те се стога крајем XVI столећа скоро није ни

могао чути немачки језик у рудницима.

Од руда у Србији и Босни копацо је. злато,.сре-

бро, гвожђе, бакар, олово, цинк итд. Нешто је од

олова пречишћавано код самих рудника, иначе је
већи део ношен у српске приморске градове или у

Италију, те је тамо прерађиван. Злато се или ко-

пало или из песка испирало. Преносило се у вергама

(шипкама), печама (парчадима) и зрнима. Сребра

је било две врсте: белог и гламског. Глам-

ско је било помешано са златом и било га је нај-
више у Новом Брду. И сребро се извозило у кома-

дима, плочама, шипкама и зрнима. Од осталих руда

оловб се највише копало у Босни у Олову, одакле

је извожено као ~меко олово“ у Дубровник и Не-

ретвом на море, па онда у Млетке, Сицилију итд.

Понекад је караван са 300 коња натоварених оло-

вом из Олова долазио у Дубровник. У Средњем веку

олово је било на цени јер су њиме покриване куле,

цркве и манастири. Бакра и гвожђа било је такође

у.Босни, па можда и живе и цинка.

Саси су најпре почели копати руде у пределу

Копаоника, који је у рудама био најбогатији и нај-

пространији крај у српској земљи. 14 данас се у кра-

јевима око Копаоника налазе рупе, окна и ходници

као остаци некадашњих рудника. Овај је крај био

нарочито богат у олову, а било је и гвожђа, цинка,

сре-бра и злата. Експлоатисање ових руда било је

јако све до XIV столећа; од доба турског господар-

ства почело је оно брзо изумирати, зоог чега су

и околни богати трговачки градови пропали. Мле-

тачки путници из XIV столећа звали су Копаоник

„Montagna dell’ argento“, 4 урци су га звали „Ги-

миш Даг“ (Сребрно брдо), док се његови врхови и

данас зову Рудиште и Сребрнац. Најзначајнија ва-

рош у овом рударском крају била је Тр е п ча, чије

се рушевине налазе на једну миљу северо-источно

од Вучитрна. Трепча се први пут спомиње 1303, а

доба њеног цветања пада у прву половину XV сто-

лећа, када је, уз Ново Брдо, Рудник и Приштииу,

била најважније трговачко место у Србији. У њој

је било доста Саса, Дубровчана и Сплићана, а како

је било и златара, у Трепчи се ковао и новац. У.

1410 у Трепчи је била ковница новца и- царина Бран

ковића. Њени златни и сребрни- рудници били су

дуго познати. Још у 1613 Трепча је била важно ру-

дарско место и тек 1689 угасио се у њој и последњи

траг рударског живота. Источно од Трепче, на са-

станку потока Брвенице и Лаба, на путу из Пришти-
не за Куршумлију, налазио се градић Бр вен ик,

у коме је било доста Дубровчана и Которана стога

што су се и око Брвеника налазили богати сребрни

рудници. Они су пред крај XIV столећа постали сво-

јина властеоске породице Мусића. Сем Трепче и

Брвеника важно је рударско средиште било и П ла-

н а, која је лежала северо-западно од Копаоника,

недалеко од десне обале Ибра. Богата сребром,
Плана се спомиње између 1346—1405. Њени Ду-

бровчани трговали су са Сребрницом, Рудником,
Крушевцем, Трговиштем и Трепчом.

Југоисточно од копаоничког краја налазио се

рударски предео Ново Брдо. Оно се налазило

у планинском крају између Косова и Јужне Мораве,
на три миље источно од Приштине. У међувремену
од 1350—1450 Ново Брдо је било највеће и најчу-

.веније насеље у унутрашњости Балканског Полуо-

стрва. Из новобрдских рудника највише се копало

гламско сребро и злато, од чега су српски влада-

оци имали велике користи. Ново Брдо се звало и

Сребрни Град и нарочито се прочуло у доба срп-

ских деспота. Велики српски данак Турцима могао

се исплатити само из -једног дела прихода од руд-

ника Новог Брда. Ти су приходи за време деспота

Стевана износили 40.000 дуката годишње, а за

време деспота Ђурђа 120.000—200.000 дуката. Ста-

ри хроничари чуде се богатству Новог Брда. Кри-

товул пише да у Новом Брду има толико злата и

сребра да би се могло по чистом злату и сребру

орати, а Француз Брокијер чуо је 1433 да ново-

брдски златни и сребрни рудници дају годишње

200.000 дуката чиста добитка. Као знаменито тр-

говачко место Ново Брдо се спомиње још 1326. У

н.ему је било доста Дубровчана, Млечана и српске

властеле; у њему је често боравио и цар Душан.

Под кнезом Лазарем и деспотима Стеваном Лазаре-

вићем и Ђурђем Бранковићем Ново Брдо је дости-

гло. врхунац свог развића. Тада је оно имало око

40.000 становника, Срба, Саса, Дубровчана и Мле-

чана и трговало је са Софијом, Константинопољем,

Једреном, Серезом, Солуном, а на западу са Дал-

мацијом и Италијом. Због богатства у злату и сре-

бру стално су га нападали Турци у међувремену од

1413—1455. Падом под турску власт Ново Брдо ie

почело нагло опадати. У његовој је близини било и

важно рударско место Ј ањ е во, на самој ивици

Косова Поља. У њему је жива рударска радња тра-

јала све до пред крај XVII столећа.

Богата рударска област налазила се још и у

П о л и м љ у, у коме је у XIII столећу био важан ру-

Дарски град Бр ск о во, на горњем Лиму, на сат
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и по источно од Таре. У XIII и XIV столећу било је на

гласу брсковско сребро, а вероватно да је било и

злата, јер се у листинама из 1318 год. помиње Мле-

чанин златар Блаж, који је у Брскову радио свој
занат 16 година. Брсково је претстављало врло
жив трг насељен Дубровчанима, Которанима и Мле-

чанима. У њега су долазили многи трговци из При-
морја и Италије и доносили вино, чоху и со, а од-

носили сребро. У Брскову су ковани и новци, налик

на млетачке, динари, перпери и грошеви,
а било их је и добрих и рђавих. Почетком 14 сто-

лећа Брсково је почело нагло да слаби и већ је 1433

год. било напуштено место.

Сем у поменутим крајевима рударски слојеви
налазили су се око данашњег Краљева, богати сре-

бром, оловом, бакром и златом. И околина Рудника
имала је доста сребрних и оловних руда. У том се

крају и данас налазе многи поткопи и срушена ру-

дарска окна из Средњег века. У подручју старог

Браничева налазили су се рудници у којима су ра-

дили Дубровчани. У средини XV столећа помиње се

у Кучеву место Железник, у коме се копало олово.

У Кучеву и Кучајни било је још гвожђа и бакра.
Сребра је било у Подрињу у Зајачи и Крупњу, жива

се добијала у Остружници код Крешева у Босни и

на Шупљој Стени на Авали.

И у Босни је било доста сребра и олова, мање

злата и бакра. Сребрних и оловних рудника било је
доста око Крешева, Фојнице, Олова, Сребрнице и

Зворника. Најживљи рударски рад био је у Сребр-
ници, која се први пут помиње 1376 кад је већ била

важно трговачко место пуно Дубровчана. За си-

рово сребро Сребрничани су од Дубровчана купо-

вали вино и разну робу. 1417 Сребрница је имала и

своју ковницу новца. По њој је босанска црквена

покрајина добила надимак Bosna Argentina. При
крају XV столећа Сребрница је била највећи трго-

вачки и рударски крај између Саве и Јадранског
Мора.

И на нашем југу цветало је рударство у Сред-
њем веку, нарочито у Кратову, где су Дубров-
чани нарочито после 1394 експлоатисали сребро и

бакар. Кратово је имало срећу да падом у турске

руке буде као рударски центар дуговечније од Но-

вог Брда и Брскова. Рударство је у њему цветало

и под Турцима, тако да је у XVI столећу оно било

најважније рударско место европске Турске, због

чега су се у њему ковали сребрни и бакарни новци

све до 1660 год.

Из свега укратко изложенога види се да је
рударство у средњевековној српској земљи било

врло развијено и напредно. Оно се било прочуло и

на страни. О томе најбоље сведочи писмо напуљ-

ског краља Алфонса, којим он 1455 моли Деспота

Ђурђа Бранковића да му Турађ пошаље шест иску-
сних рудара који би у Сицилијанско-напуљској кра-

љевини истраживали руднике и пречишћавали зла-

то и сребро. Сав овај напредак замро је у српским

земљама за време турског господарства, те се по-

чиње будити тек данас, у слободи.

Трговина и саобраћај

Благодарећи плодности земљишта, повољним

климатолошким условима, географском положају и

no каткад повољним политичким приликама, раз-
вила се, разуме се до граница могућности, итр го-

в и н а у средњевековној српској земљи, Поред на-

ведених узрока њу су омогућили и добро очувани

стари римски путеви. Чим су се политичке прилике

у Немањићској држави средиле, трговина се зачела

и потом стално развијала све до пада Србије под

турску власт. Она је скоро сва била упућена на Ја-
дранско Море, врло мало, скоро никако на Солун и

Константинопољ. То није дошло само отуд што

су се стари римски путеви кретали од Приморја у

унутрашњост српске земље, већ и отуда што су у

Средњем веку, у доба наше државне самостално-

сти, трговина и индустрија биле најразвијеније у

Италији, у Млецима, Ђенови, Фиоренци, Пизи, Ан-

кони, Амалфији, Милану итд. Својом близином и

богатством наша је земља мамила трговце помену-

тих италијанских градова, те су наши трговци из

Приморја и италијански трговци утицали на еко-

номски развитак Србије, док је на њу Византија у-

тицала политички и културно.
Због развитка трговине вреди узгред поменути

неке од знатнијих римских друмова. Тако је од Ду-

бровника, преко Требиња, Фоче, Пријепоља, Новог

Пазара и Топлице водио чувени Дубровачки
д р у м за Ниш. Њиме су највише продирале при-

морска и италијанска трговина и западна култура

у Србију.
Са ушћа Бојане од манастира и живог трго-

винског пристаништа Св. Срђа, преко Спаса на

Дриму, Призрена, Приштине, Новог Брда и Врање
ишло се за Софију и Костантинопољ. Важност је
овог друма у томе, што је он везивао трговачке гра-

дове јадранског приморја између Котора и Драча
са рудницима и тржиштима из унутрашњости срп-

ских земаља. На овом путу најважније је тржиште

било код бенедиктинског манастира Св. Срђа, на

десној обали Бојане. Ту су се налазили многи мага-

цини, ту је роба са лађа истоваривана и после на

коњима одношена у унутрашњост Србије. Ту се још
за целу Албанију продавала со из грчких солана. У

XVII столећу ово је место почело губити свој еко-

номски значај.
И Призренје на овом путу имао у Сред-

њем веку врло важну политичку и економску улогу.

Он је био у вези са босанским и солунским трговач-

ким друмом. У XIV столећу заузели су Призрен Не-

мањићи и цар Душан га је прогласио за своју пре-
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стоницу. Тада су политички и трговачки значај
Призрена били врло велики. Он ie чак ковао и свој
засебан новац и имао четири сајма годишње. Сем

трговине у њему је цветало и занатство, организо-
вано у еснафе, на чијем су челу били протомајсто-
ри (устабаше). У Призрену је и краљ Вукашин имао

ковницу свога новца. И Ново Брдо је на овом путу,

поред свог рударског значаја, било економски вр-
ло живо.

Од Котора преко Црне Горе („Зетски друм“)
кретао се пут за Брсково, Нови Пазар, Ариље, Ча-

чак, Рудник и Београд. И овај је пут био врло ва-

жан јер је пролазио кроз рударске крајеве, а њиме

су, изгледа, као најкраћим путем, наши приморци

одлазили у мађарске земље. Он је из Приморја по-

лазио из три места: из Бара, Будве и Котора. Б а р

је још при крају XI столећа био један од највећих
далматинских градова. Он је у Средњем веку био

готово аутономна трговачка општина под управом

многобројних аристократских породица. У XV сто-

лећу Бар је почео нагло опадати. Бар је ковао и

свој новац. Уживао је повластице српских владара.

Б у дв а је увек остала више тврђава него ва-

рош, а К о т о р је претстављао врло важно увозно

и извозно тржиште на Приморју, и у време Нема-

њића био први српски трговачки град. У њему се

највише продавало сукно и со. Право продаје соли

било је у рукама општине которске чак и онда кад

је Котор био под влашћу српских краљева. Котор

је био и важно складиште млетачке трговине. Ко-

торани су били и финансијски и царински чиновници

српских владалаца, а уз то су као краљеви посла-

ници путовали и у стране земље, Нарочито је вели-

ку улогу имала которска властеоска породица Бућа,

чији је члан Никола Петров (помиње се од 1323

1353. г.) био протовестијар цара Стефана Душана

(~ако цар да Бућа не да“). Котор је имао и ковницу

сребрног новца. На њему је на предњем делу оио

лик српског краља, доцније цара, а на наличју

лик Св. Трифуна са латинским натписом. Под срп-

ском влашћу био је до 1370 год. и по статутама од

1301 признате су му нарочите повластице. На челу

му је био р r i о r или с о ш е s постављен указом

domini nostri excellentissimi regis Rascie.

Још je на овом путу било важно Бр с к о в о како

са свог рударства тако и са своје трговинске и за-

натске живости. Брсково је било најстарији трг

средњевековне Србије.
Из Котора је један пут полазио за Оногошг

(Никшић), Плевље, Ужице, Пожегу, Ваљево,

Београд.
Као што је ушће Дрима и Бојане било значајно

за Србију и Албанију, исто је тако ушће Неретве

било значајно за Босну и Херцеговину. Оно је у

Средњем веку било начичкано са много факторија

и пристаништа, јер су у њега долазиле лађе са целог

далматанског и италијанског приморја, Зато је и пут

који је са ушћа Неретве преко Мостара, Крешева,
Фојнице, Олова ишао за Митровицу на Сави био

врло важан. Почетна тачка овог пута била је Дри-
е ва, која, кад се уњу населише Млечићи, доби име

Г а б е л а. У Габели је било разних трговачких ма-

гацина, јер су се преко ње извозили у Италију вино,

жито, стока, босанско олово итд. а увозили дубро-
вачки и италијански артакли, нарочито со, која је
због развијеног сточарства била много потребна

живљу Балканског Полуострва. У Габели се најзад
могло купити најбоље босанско-херцеговачко роб-
ље, са којим се у Приморју много трговало.

Од других важнијих места на овом друму по-

менути су Крешево, Фојница и Олово као важни ру-

дарски центри. Крајња тачка била је Ми тр ов и-

ц а (Сирмиум) на Сави, у доба Римљана чувено тр-

говачко место у коме су се укрштали многи путеви.

Поред поменутих главних друмова било је и

многих мањих и спореднијих, који су служили на-

рочито за везе између рударских центара и главних

друмова. Путовало се пешке, на коњима и мазгама.

а по речи ~колник“ можда чак и колима. Роба се

преносила караванима, које су због разбојника пра-

тили оружани пратиоци. Било је и кириџија ~пон-

осника“ који су имали до по 300 натоварених

коња за пренос робе. На путевима је било и станица

за мењање коња. Почетком XIV столећа Дубровчани

су организовали и поштанску службу за дописивање

са својим многобројним колонистима по српским

земљама. Писморазносачи су се звали књигоноше

(cursores). При повратку они су смели примати и

приватну пошту.

Нема тачних података о томе како су се гра-

дили друмови по српским земљама и како су тех-

нички били израђени. Према Законику Цара Душана

изгледа да су их кулуком радила села и жупе (чл.

157 и 160) и предавала на управу властелину или

кефалији.
У Средњем веку су се из српских земаља изво-

зиле разне сировине, а увозили разни италијански

и дубровачки фабрикати, поред њих нешто и ви-

зантијски, најчешће доношени опет из Приморја,

јужно воће и разне драгоцености. Најчешћи и нај-

боље примљени трговци у српским земљама били

су Дубровчани. Њихов је град за трговину српских

земаља био оно што су некада оили Iир и Сидон

за Сирију, Александрија за Египат, Марсеј за

јужну Француску, Барцелона за Шпанију, Новгород

за Русију. Огроман део свога богатства стицао је

Дубровник у Sclavonii, то јест у делу Балканског

Полуострва од Истре до Бојане, са свима земљама

у залеђу: Хрватском, Далмацијом, Црном Гором,

северном Албанијом, Херцеговином, Босном и Ср-

бијом. Због овога су Дубровчани увек настојавали
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да остану главни трговци по земљама српске на-

родности и да из њих истисну стране трговце,

Дубровчани и становници приморских градова,
затим Италијани, Грци, Јермени, извозили су из срп-
ских земаља: стоку, усољено и суво месо, маст,

сир, суву рибу, жито, брашно, вариво, крзна, вуну,

кострет, лан, конопљу, вино мед, восак, црвац (кр-
мез), катран, луч, дрвену и камену грађу, посуђе
и непречишћене метале, сребро, злато, олово, ба-

кар и гвожђе.
Исти ови трговци увозили су: со, свите (скр-

лат, фино сукно, плаштове, одела итд.), поставе

(самуровину), металне израде (оружје, златне и

сребрне ствари, итд.) мрчарије (слану рибу, ма-

слине, уље, памучне и свилене конце за вез итд.ј,
источно-индијске мирођије и ђаконије, (бибер, не-

ранџе, лимунове, шећер итд.), малвасију, коње бо-

љег соја, посуђе (чаше, бокале, пехаре, кондире
и тако даље).

Нема података о некаквој трговини Срба са

Мађарима и Бугарима, док су Грци, можда из Со-

луна, похађали под Урошем II сајмове у Скопљу,
а под Урошем 111 и сајмове у Призрену. Под њихо-

вим трговинским утицајем била је и Маћедонија
док је била ван домашаја Дубровчана.

Индустрија

Индустрија је у српским земљама имала до-

маћи карактер, стога што је народ живео у задру-

гама. Свака је задруга израђивала оно што јој је
било потребно, стога је и специјализирање заната

било у унутрашњости слабо. Неке занате, који

имају везе са сточарским и земљорадничким живо-

том, изгледа да су Срби донели још из своје закар-
патске отаџбине, као што су ковачки, грнчарски,

вретенарски, коларски, ма да је вероватно неки од

њих и доцније постао и усавршио се под утицајем
византиским. Фабричке индустрије било је само у

Дубровнику. Сем поменутих, од заната су се раз-

вили још терзиски, абаџијски, златарски, лончарски,

дрводељски, зидарски, ћурчиски, седларски, боја-
џиски и т. д. Домаћу су индустрију обављале жене,

које су се нарочито зими бавиле плетивом, ткањем

и т. д. Српске занатлије нису у Средњем веку са-

чињавали засебан сталеж, као што је случај са

буржоазијом на Западу. И у селу и у вароши за-

натлије су у слободним часовима обрађивали зем-

љу, отуда о каквим еснафским уредбама, сличним

онима у Европи, не може бити ни речи. Само у

Скопљу и Призрену поједини занати имали су свог

старешину који се зове протомајстор. У Призрену
од већих предузећа помиње се као фабрика „кућа
воштана“, коју су на црквеном земљишту подигли

Которани и коју је Урош 111 даровао призренском

епискрпу с искључивим правом цеђења воска. Из-

весне корпорације постојале су само у Приморју,

нарочито у Дубровнику, где је на челу „братов-
штине“ или „школе“ стајао гасталд са својим
судијама. У Дубровнику су се улице називале по

занатима; via calligariorum, ruga opinzariorum (обу-
ћарска улица, опанчарска улица). Код злата'ра,
обућара и других мајстора у Приморју учили .су се

занату младићи из унутрашњости српских земаља.

После -деветогодишњег учења заната, млади занат-

лија добијао је целокупан алат.

Још у Средњем веку поједини крајеви српски

специјализирали су се у занатима. Тако је кујунџи-
ско-златарски занат био развијен у Пећи, Призрену,
Крушеву, Јањеву и Дубровнику, грнчарски у Ве-

лесу, Струги и Ресну, сликарски и дрворезачки у

Дебру, кожарски у Скопљу, Велесу, Високом, Охри-
ду, терзиски у жупи Сиринићу на Косову, ковачки

и браварски у Дубровнику, у Босни, у Новом Па-

зару, ткачки у Пироту, казанџиски у Кратову и т. д.

Сем индустрије која је крај рудника прерађи-
вала руде у оружје, новац и накит, друге индустри-

је у Средњем веку у српским земљама није било.
Ње је било само у Дубровнику где се сем израђе-
вина од метала израђивало стакло, сапун, свеће, а

нарочито чоја.

Г радови

У Средњем веку у српским земљама вароши

су биле тројаке: делом старе општине романског,

делом старе општине грчког порекла, и најзад нове

вароши образоване од XIII века око рудника и на

путним раскрсницама. Ови нови градови нису ни-

кад доспели до оног развоја, до кога су били до-

спели градови у Угарској и Хрватској, засновани

после провале Монгола. Вароши романског типа

простирале су се по Приморју и имале од вајкада

велику аутономију. Оне су имале тачно ограничену

територију, народни скуп општине, који се полако

преобразио у аристократско „Велико веће“; оне су

даље имале своје варошко право са слободно иза-

браним судијама и чиновницима, који су се мењали

сваке године. После великог полета, од око 1250 до

1350 год., у њима je наступило нагло опадање због

затегнутих односа између властеле и неплемића,

особито у Котору и Бару. Српски краљ је постав-

љао за свог заступника по једног кнеза у свакој ва-

роши, и он je био или домаћи грађанин или странац.

Градови грчког порекла простирали су се по

Маћедонији и Албанији (Скопље, Штип, Серез,

Кроја) и нису имали ни приближно ону аутономију

коју су имали градови у Приморју.-У најбољем слу-

чају ови су градови имали варошки суд с намесни-

ком на челу и судијама, који су били најугледнији

људи у граду. Иначе, на старосрпском земљишту

нису се нигде могле потпуно развити градске оп-

штине. На вароши су нешто мало личилп и неутвр-

ђени тргови са зградама од дасака. Они су се увек
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налазили поред неке тврђаве, у коју би се станов-

ништво Склањало у немирним временима. Чак су
се и Призрен и Рудник у XIV веку звали само тр-

гови, а исти је случај био и у Босни, где су веће

општине биле само предграђе тврђава, као Подви-
соки или Sub-Visoki под градом Високим или Sub

Svonich под Звоником (данас Зворник). Гијом Адам

(1332) пише о Србији: „ова држава има мало или

скоро никаквих тврђих или утврђених места, него

су у њој сами салашеви и села, без ровова и сасвим

без зидова“. У српским трговима-варошима главне

су личности биле намесник или ћефалија,

који је седео у утврђењу, кн е з или с о m е s, ц а-

р и н и к или d о а n е r i u s, закупник царине. Кнез

и цариник су били обично Далматинци. Становни-

штво (borghesani) се састојало из Саса, Которана,
Барана, Дубровчана, Сплићана, Корчуланаца, За-

драна, Млечића, Флорентинаца, Арбанаса, Срба,
Влаха и Грка, и свака је група имала нарочита

права.

Новац

Ковање новца отпочело је доласком Саса. До-

бивши од сопственика рудника, наших владара и

високе властеле, нарочите повластице, Саси су по-

чели нарочито копати сребро и злато, те је стога,

изгледа, још Урош I почео са ковањем првог срп-

ског сребрног новца. Тај је новац, осим натписа, у

свему другом подражавао млетачке грошеве, чак су

му и калупоресци били махом Млечани, иако је ко-

ван у Брскову, на Тари. Прва вест о том новцу

(grossi de Brescova) датира из 1277 год. Натписи

су на њему латински. Новац са словенским натпи-

сом почиње од краја Милутинове владе (1321) и

владе Владислава II и Стевана Дечанског. У доба

Душаново наш се новац кује још више. На старијим
комадима Душан је Rex Rasciae, dei gratia гех итд.,

a од крунисања (1346) он се зове imperator или цар.

Своје новце ковао је он у Котору, а било је тада

ковница и у Брскову, Руднику и Новом Брду.
Од кад је још под царем Урошем настало феу-

дално распадање Српске државе, у нашој монети

завладао је хаос који је, у осталом, још пре тога

времена био завладао и у Европи. И до тада је, до-

ста често, новим ковањима наш новац погоршаван

у квалитету. Све до XV столећа није било држав-

них ковница, већ су новац ковали златари-кузни-

чари. Пре Душана ковање новца није било регули-

сано, и ван градова и тргова златара који су ковали

новац било је и по селима. Да би њихов рад могао

контролисати Душан им је наредио да смеју cia-

новати и радити само по градовима и трговима

За фалсификовање новца - Душан је одредио и

смртну казну спаљивањем и. проширио је чак и на

обављање златарског заната по селима (чл. 169).

За цара Уроша, а нарочито после његове смрти,

кузничари кују рђаве новце нашој властели, наро-
чито краљу Вукашину, његовој жени и синовима

му Марку и Андријашу, затим деспоту Драгашу,
Николи Алтомановићу, градовима Призрену, Скоп-

љу и т. д. Много различитог новца кују кнез Лазар
и син му деспот Стеван, затим Ђурђе Бранковић и

син му Лазар. Ови су разни новци ковани у Новом

Брду, Руднику, Смедереву, Сребрници и т. д. Сви

су новци били сребрни, златних наших новаца није
било, а у колико постоје, претстављају фалсифи-
кате из новијег доба.

Од српског новца помињу се: грошеви или

дин а ри, чија је вредност била према злату раз-
личита; полугрошеви, маљушници или

четвртаци, најзад перпера је вредела 12

динара и служила као рачунски новац.

Мере
Као и други европски народи и Срби су у Сред-

њем веку имали мере за све димензије. Најобичнија
мера за дужину, ширину и висину била је лак ат,

који је доцније, изгледа, добио име а р ш ин. Сем

лакта мере су биле још пед (од врха палца до

врха малог прста, кад се рука рашири), пр ст (ду-
жина или ширина једног прста), палац, који се

у Црној Гори звао унча, шака, растегљај
(простор раширених руку), свежањ (од сред-

њег прста до краја руке), стопа и корак.

Дан орања био је мера за површину, а ли-

тра м а су мерени племенити метали. Средњеве-
ковна литра данас тежи 0,288 кгр. Сем ових у свима

крајевима постојале су нарочите мере за тежину и

запремину, тако за бакалску робу постојала је
лит ра, за жито каб ао.

Наша трговинска политика у Средњем веку

Два су обичаја, узета од Византије, бацала

ружну сенку по српским земљама. Наиме, и код

Срба је владало обалско право (Strandrecht)

но коме је, кад се нека туђа лађа разбије о неку

обалу, сав њен товар или бар оно што вода на обалу

избаци, припадао господару обале, а не више соп-

ственику лађе. Сем обалског права постојала је та-

козвана ~прев азм а“. Она се састојала у томе

што је владар кад би неки страни трговац остао

дужан сматрао за право да дуг наплати од.првог

трговца кога случај на владареву државу нанесе,

а који је исте народности које и дужник. Ну у свему

другом српски владаоци чинили' су све могуће да

трговина буде што слободнија и сигурнија. Увоз

и извоз свих артикала био је потпуно слободан, а

пре Немањића није било никаквих царина ни даж-

бина. Немањићи су прве царинске уредбе узели ве-

роватно из Византије. Царине су биле разне. Нај-

главније су: путна, бродна и тржишна, а плаћала

се још и мостарина. Приходи од ових царина при-
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падали су владаоцима, чији ie иметак био зајед-
нички са државним и звао се р и з н и ца, кр а-

љева кућа или к о м о р а.

Краљевска комора чинила је велике издатке

на издржавање гостољубивог и издашног двора,,
на дипломатска путовања, на оружје и најамнике,
најзад на велике поклоне властели, црквама и ма-

настирима и скупоцене грађевине градова, замака

и цркава. Комора је плаћала и уговорима утврђене
накнаде оштећеним страним трговцима.

Роба и личност трговчева биле су у Србији
више загарантоване но на Западу. Властела или

ћефалије, којима су путеви били поверени на чу-

вање, старали су се о безбедности саобраћаја. По

чл. 157 Душановог законика ћефалије су морали
постављати страже по свима опаснијим местима

на друмовима. Ове су страже носиле црно одело и

имале су своје станице које су се звале вардишта.
На друмовима је било и гостионичара који су се

звали стањани. Ако би трговац био нападнут и

опљачкан штету му је морало надокнадити село

или околина где је пљачка извршена, а затим и сам

владалац. Ради јавне безбедности Цар Душан је у
своме законику одредио најоштрије казне за ло-

пове и разбојнике. У коме би се селу ухватио лопов

или разбоЈник имао би се одмах обесити, село би

се морало раселити, а старешина села довођен је
везан пред владаоца и плаћао сву штету коју су

разбојник или лопов учинили. Уз све ово владаоци

су се трудили да поштују самосталност градова у

Приморју и да свима трговцима са стране загаран-

тују савесно правосуђе у споровима између њих и

Срба.
Страни су се трговци често звали у Србији,

Босни и Бугарској гости, а кад би их било толико

да у некој нашој вароши имају колонију, имали су

за сва унутрашња питања своје правосуђе. Дубров-
чани су у Србији имали своје конзуле; постојао је
„consul generalis“ за читаву земљу и конзул одре-

ђен само за известан судски случај. Дубровачки

конзул становао је у почетку у Брскову, доцније
у Руднику, а од 1325 постојао је дубровачки кон-

зул који је живео увек у истом месту у коме и

српски владалац. Од 1332 он је живео највише у

Призрену, морао је посећивати све вашаре у Ср-

бији и два пута годишње све дубровачке колоније.
Тако је дакле благодарећи плодности земљи-

шта, добром саобраћају и паметној трговинској по-

литици српских владара струјала по српским зем-

љама у Средњем веку врло жива трговина, коју је
са падом политичке независности Србије омело тур-
ско господарство.

Дубровник

Од градова који су са српским земљама нај-
више трговали у доба њихове независности као и у

прво диба ропства под Турцима нарочито се иста-

као Дубровник. Његово је становништво у почетку
било романско, а од XII столећа у њега су се почели

досељивати Срби и Хрвати у толикој мери да је

град у XV столећу добио чисто словенско обележје.
Од постанка до 1205 Дубровник је био, са ма-

лим прекидима, под византиском влашћу. У XII сто-

лећу био је аутономна општина те је на своју руку

склапао мировне и трговачке уговоре са италијан-
ским аутономним градовима и суседним владарима.

Подигнут на каменитом земљишту, са крајње не-

родном околином, он је био принуђен да се баци на

море. Још половином IX столећа цар Константин

Порфирогенит каже да Дубровник „живи од мо-

ра“, то јест од риболова и трговине. Већ од сре-

дине XII столећа постоје његови уговори са градом

Молфетом у Апулији (1148) и Пизом (1169), затим

са Стеваном Немањом, хумским кнезом Миросла-
вом и босанским баном Кулином (1189). Он је већ

тада постао посредник у трговини између Балкана

и Италије.

Приликом четвртог крсташког рата Дубров-
ник је пао под млетачку власт (1205—1358). За

млетачко доба Дубровник постаје богат трговачки

град и шаље своје лађе у Египат и Црно Море и

своје трговце по целој западној половини Балкан-

ског Полуострва, нарочито по Босни и Србији. У

ово доба његови трговци држе по Србији скоро сву

трговину у својим рукама и закупљују експлоата-

цију њених сребрних и златних рудника.

Задарским миром између Млечића и Угара Ду-

бровник је признао на основу засебног уговора

протекторат угарско-хрватских краљева (1358).

Угарским краљевима плаћао је 500 дуката годиш-

њег данка све до 1526, оставши иначе потпуно

независан у погледу свог унутрашњег уређења. У

погледу трговине ово је доба најсветлије доба ду-

бровачко. У то је доба Дубровник добио свој са-

дашњи лик, тада је подигао градске бедеме и нај-

знатније зграде, тада је досегао цифру од 40.000

становника и око 300 трговачких бродова, који су

на запад пловили до Шпаније и Енглеске. После ко-

совске битке добио је он 1396 ферман од Бајазита I

да сме трговати по Србији, а 1397 по целом Тур-
ском царству. По пропасти Србије (1459) Дубров-
ник се обвезао да ће султану плаћати годишњи да-

нак најпре од 500, а затим од 12500 дуката, те је
тиме сачувао своју слободу, право на трговање са

целим Балканским Полуострвом и за скоро 300 го-

дина под турском влашћу живео у миру.

Откриће Америке (1492) ослабило је трго-

вачке везе Дубровника. Страховити земљотрес од

1667 много га је оштетио, тако да после тога Ду-

бровник више никад није био оно што некад. Грго-

вина је у њему замирала а са њом и снага и богат-

ство славне словенске трговачке републике.



13

Дубровник је имао развијене занате, индустри-

ју и трговину. Нарочито су се истицали сукнар-
ство, бојадисање, ливење гвожђа („браве дубро-
вачке“), израда оружја, столарство, сапунарство и

друге индустриске гране. Почетком XV столећа по-

стојао је у њему 21 занатлиско-трговачки цех. Као

посредници Дубровчани су из балканских земаља

извозили све врсте жита, стоку, лој, мед, восак.

кожу, вуну, пршуту, катран, злато, сребро, олово.

Имали су своје колоније у Цариграду, Дринопољу,
Софији, Скопљу, Новом Пазару, Трговишту, Новом

Брду, Солуну, Београду, Смедереву, Сарајеву, Бу-

курешту и т. д. За слободно трговање по Србији

српским владаоцима плаћали су „српски“ или „го-

сподски доходак“ до 2000 перпера. У наше су

земље увозили уље, воће, рибу, каву, шећер, миро-

ђије, стаклено посуђе, платно, вунене и памучне

тканине, гвоздене израђевине, огледала, златне и

сребрне наките и т. д. Увоз и извоз обављали су ка-

раванима.

Дубровник је имао и стране, византиске, мле-

тачке, словенске, арабљанске и т. д., и своје новце

грошеве и фоларе (од XV столећа). Дубровачки но-

вац много је циркулисао и по српским земљама и

потискивао српски новац. Кован је у државној ков-

ници у Дубровнику.
Дубровник је имао и своју градску бла-

гајну депозитну банку. На уложен новац на

штедњу она је давала 5 °/0 интереса. У њој је био

на чувању и многи новац српске властеле после

косовске битке. Крајем XV столећа имала је ова

благајна 17 милиона готовине. Из ње се види како

су се становници једне неплодне и стеновите области

радом и умешношћу могли подићи дотле да је њи-

хов град кроз више столећа претстављао значајну

трговинско поморску силу и важно саобраћајно и

културно средиште Јужних Словена.

II

ДОБА ПОД ТУРСКОМ

(1459—1717)

Падом српских земаља под турску власт про-

мениле су се у њима не само политичке већ и еко-

номске прилике. У политичком погледу Турци су

изделили српске земље на више санџака, више сан-

џака сачињавало је један пашалук. Београдски и

смедеревски санџак сачињавали су Београдски Па-

шалук, који се простирао од Дрине до Мироч пла-

нине, од Саве и Дунава до Ћуприје, Параћина, Кра-

љева и Ужица. Седиште овог пашалука било је у

Београду. Санџак крушевачки, вучитрнски, при-

зренски, албански, дукађински и скопљански са-

чињавали су Румелиски Пашалук са седиштем у Со

фији. У економском погледу промене су биле мно-

гоструке. Пре губитка самосталности народ је у

Србији био богат. Бертрандон де ла Брокијер путу-

јући кроз Србију од Ниша на север (1432) наилази

на „лепе пределе, добро насељене људима и сели-

ма“, „на добар пут и околину лепу и добро насе-

љену“, на „предео удешен лепим селима, у којима
има свега што човеку треба“, на „доста села у ко-

јима има добре хране и поврх свега добра вина

Под Турцима се због небезбедности и тур-

ских зулума српско становништво селило у Аустри-

ју или повлачило из плодних равница, подесних

за земљорадњу, у шуме и планине, подесне за сто-

чарство, те је самим тим земљорадња јако осла-

била, а ни сточарство није више било бројно и ква-

литативно онакво какво је било у слободној средње-

вековној српској земљи. Већ у XVI столећу путници

који пролазе кроз Србију констатују да су јој поља

необрађена, да су насеља ретка, а сиротиња ве-

лика. Тако Јаков Бацек 1564 каже: „ова је земља

пуста, а народ врло сиромашан“. Саломон Швајгер
1517 помиње да је на путу од Колара на југ „пре-

део ретко насељен и рђаво обрађен, да су у три

дана видели само пет рђавих сеоца“. У XVII сто-

лећу стање је још горе. Џон Бурбури 1664—1665

вели за земље под Турцима да су „...таква пустиња

да за читав дан видите по једно село видите про-

стране шуме и поља са врло богатим њивама, али

сасвим пусте, или као најпростије пашњаке; па и

стоке видећете тек овде онде по коју незнатну го-

милицу“. „Хришћани су понајвише јадни, убоги

сељаци, који раде око стоке и обделавају земљу .

Сеоба Срба у Угарску под Арсенијем Чарноје-

вићем (1690) није само очајно проредила станов-

ништво Србије, она је из њега изнела и последње

остатке народног и црквеног оогатства. Године

1717 „кроз пустиње Србије, понајвише потпуно по-

кривене шумом" прошла је леди Монтеги и пла-

кала сваки дан, гледајући како јаничари бездушно

киње живаљ у ретким селима кроз које је прола-

зила. Овакво зло стање настало је не само стога

што су Турци били бездушни, што је радне снаге

за обраду поља било мало и што није било безбе-

дности, већ и нарочито стога што је земљиш ге у

српским насељима престало бити лична својина.

Освојене српске земље Турци су прогласили за ца-

реве земл?е, па су отуда и земљиште сматрали за

султанову својину. Срби су на султановој земљи као

рај а, робље, могли живети и поља обрађивати

под условом да све производе деле са новим госпо-

дарима. Тако су земљишта издељена на: султанова

до бра - хасовине, султанске спахилуке, приватне

спахилуке и приватна турска добра.

Срби из хасовина плаћали су порез на земљу и

личност и допуну пореза на земљу спензу.

Султански спахилуци давани су на дуже и

краће време некоме на уживање или под закуп.

Срби, становници ових спахилука, плаћали су многе
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дажбине: царски порез на земљу, на личност и

главницу од сваког ожењеног лица, затим су пла-

ћали на ситну стоку, башту, воденицу, казаницу,

женидбу, мртвину и т. д. Ако је спахилук дат не-

коме под закуп или на уживање поред свега по-

менутог плаћао се и десетак од свих производа.

Приватни спахилуци заменили су феуде срп-
ске средњевековне властеле. Спахилук се састојао
из неколико села и њега је султан давао не као

сопственост, већ на привремено уживање махом

Турцима који су му учинили услуге у рату. Срби су

на овим спахилуцима плаћали царски порез на

земљу и личност, тако да је царски порез на земљу

припадао лично султану, док је порез на личност

задржавао везир пашалука за издржавање турске

управе и војске. Уживалац спахилука —■ спахија
наплаћивао је за себе главницу и десетак.

Приватна турска имања припадала су Тур-
цима који су их купили или са уредном тапијом до-

били на поклон. ГБихови сопственици, било Турци
било потурчењаци, нису плаћали порез на земљу и

личност, већ само десетак и главницу, који су упо-

требљавани за издржавање турског гарнизона у

пашалуку.

Овом новом поделом земљишта Kašo својине

Турци су не само до у корен истребили стару срп-

ску властелу, већ су и административно расцеп-

кали српску земљу, те тиме онемогућили сваки по-

крет, како национални тако и економски. Ратнички

васпитани, они нису били способни да продуже

сретан привредни напредак српских земаља, шта

више, нису били способни ни да га сачувају. На-

предно средњевековно српско рударство под њима

је убрзо сасвим обамрло, већ постојећи путеви, и

поред кулука, брзо су се искварили, земљорадње је

скоро нестало, сточарство је опало, личност ма ког

Србина ничим није била правно осигурана. Због

тога је народ пао у страховиту беду.
Разумљиво је да је услед овога и трговина

страховито опала. Под Турцима она је најпре про-

менила правац кретања. До Турака она је старим

римским друмовима била упућена на Приморје, сад

су је у том правцу одржавали само Дубровчани без

конкуренције наших примораца и Млечића и других

Италијана. Турско надирање у Средњу Европу и

дотле већ индустријски ојачана Средња Европа
имали су последица. Трговина је напустила Јадран-
ско Море па се окренула Северу, због чега је Мо-

равска Долина почела добијати трговачки значај.

Трговину са Јадранским Морем обављали су

и даље Дубровчани. Они су у трговинске односе с

Турцима ступили за владе Бајазита I (1389—1402),

који им је дозволио да могу слободно трговати по

Турској. Кад су пале српске државе дубровачка тр-

говина је силно коракнула, јер су турским осваја-
њима отпале границе и царинарнице суседних ма-

лих држава.Дубровчани су Сада у сусетству имали

велико Турско царство, у коме су у XV и XVI сто-

лећу добили скоро исте повластице које су им ра-

није за трговину по српским земљама дали срп-

ски владари. У ХУГ столећу они су имали свој кон-

зулат у Бања Луци и било их је доста у Новом Па-

зару, Скопљу, Београду, Смедереву, Прокупљу, Ни-

шу и Сарајеву. Због њихове колоније Нови Пазар
је у XVII столећу био знатна трговачка варош. Ду-
бровачка колонија у Новом Пазару грозно је на-

страдала кад су Срби као предходница аустријске
војске 1689 упали у Нови Пазар и опљачкали га.

Своју колонију имали су Дубровчани и у Скопљу.
У XVI столећу они су око Скопља закупили многа

земљишта и на њима подигли винограде које су им

обрађивали робови купљени од Турака. И у Бео-

граду их је било много у XVI столећу. Неки су
их путописци називали Далматинцима и Латинима.

Кроз XVI и XVII столеће најлепши дућани у Бео-

граду били су својина Дубровчана. Дубровачки тр-

говци трговали су чохом, коју су у Београд уво-

зили, кожама, вуном и воском, што су извозили у

Италију. Њихов траг губи се из Београда тек у

првим деценијама XIX столећа. Коста Костић прет-

поставља да је „босански трговац из Дубровника' 1
кога помиње Пирх у Путовању по Србији можда

задњи члан некадашње многољудне дубровачке ко-

лоније у Београду.
Још пре пада Смедерева Дубровчана трговаца

било је доста у Смедереву. По паду Смедерева њи-

хов се број у вароши смањио, али их је ипак и доц-

није било доста, Било их је доста и у Прокупљу.

Путописац Hayes 1626 каже: „Сва трговина овог

места (Прокупља) је у рукама Дубровчана; они ту

купују коже, вуну и восак и носе у Италију". Много

их је мање било у Нишу, а ни Сарајево није било

без њих. Евлија Челебија каже да они у Сарајеву

доносе на коњима „безбројну различиту и скупо-

цену робу“.

Шестог априла 1667 Дубровник је страховито

настрадао од земљотреса. Ни једна му кућа није

остала читава, многи су му становници изгинули

под рушевинама. Проналазак Америке, због чега се

трговина постепено пресељавала са Средоземног

Мора на Атлантски Океан, и овај земљотрес, били

су главни узроци опадању дубровачке трговине у

опште. Сем тога у српским земљама временом су

се уз Дубровчане стварали и домаћи трговци: Грци,

Јевреји, Цинцари, Срби и Јермени. Конкуренцијом

домаћих трговаца и тиме што је трговина у ко-

рист Средње Европе све више напуштала Јадран-
ско Приморје, Дубровчани су потискивани из срп-

ских земаља, те им се временом по нашим градо-

вима губи траг. Они животаре у Дубровнику јер

су само приморски крајеви били упућенп на Ја-

дранско Море, док су Босна и Србија од њега били
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отсечени и. новим правцем којим се сада кретала тр-
говина и исквареним старим друмовима.

Сем Дубровчана трговину су по Турској па оту-
да и по нашој земљи много обављали и Гр ц и. Они
се већ у XVI столећу баве трговином по целој Тур-
ској. Вратислав Митровица (1591) налази их у Бео-
граду. У XVII столећу по српским земљама их има

доста. Евлија Челебија помиње да су у Београду
били дуж Дунава настањени у три махале. Француз
Пуле 1658 путује с неким Грцима трговцима из Ду-
бровника преко Мостара, Сарајева и Зворника за

Београд.
Било је као трговаца и Е вр е ј а. По далматин-

ским градовима они су се настанили још пре XII

столећа, у Босну су дошли почетком XVI. Било их

је шпанских и немачких. Ст. Герлах (1578) бележи
о Београду: ~Има ту прилично много немачких,

италијанских и шпанских Евреја; сви они имају
једну школу. Од Евреја куповасмо вино које писмо.

али га и скупо плаћасмо". У Београду су становали

у предграђу, изван градских бедема. Било их је
дуж цариградског друма по свима варошима из-

међу Будима и Цариграда, затим у Скопљу, Бито-

љу, Ужицу и свуда су се кроз XVI и XVII столеће
бавили живо трговином.

Артикли увожени у српске земље у турско
доба и извожени из њих били су исти који и у Сред-
њем веку, само су сада, разуме се, и увоз и извоз

били много слабији.
Многи градови који су се у Средњем веку

брзо развијали због своје индустрије, трговине и

рударства, почели су нагло слабити у турској вла-

давини. Па ипак су неки успели да се одрже, а

неки су чак и напредовали. Такав је случај са Са-

рајевом. Оно се први пут помиње 1415 год. као

Врхбосна. Турци су га заузели већ око 1430 год. и

од почетка XVI столећа прозвали Босна-Сарај, Са-

рајево, Оно се највише развило у времену од 1494

до 1591 год. У XVI столећу оно је имало велики

трговински значај. Престављало је раскрсницу свих

босанских друмова, било је насељено са 50.000 ста-

новника и на његово тржиште доношене су разно-

врсне босанске израђевине и сировине. У другој
половини XVI столећа населили су га Дубровчани,
чија се колонија у Сарајеву звала латинлук. У исто

време настанили су се и Евреји у засебном делу

града, у чифутхани. Они су половином XVI столећа

узели највећи део сарајевске трговине у своје руке.
У унутрашњости Србије једно од најважнијих

места било је С к о п љ е. До пада Константино-

поља (1453) оно је било и повремена престоница

султана и до краја XV столећа главно турско војно

средиште за освајање Балканског Полуострва. У

XVI и XVII столећу оно је постало велико трго-

винско средиште у унутрашњости Европске Тур-
ске. Имало је око 60.000 становника, развијене

разне занате и трговину, чак и индустрију, наро-
чито кожарску. У Скопљу се тада ковао и турски
новац Трговало се са Београдом и Солуном. У Со-
лун се низ Вардар спуштала дрвена грађа и жито.

Кожа, восак и друге сировине извожене су преко
Љеша у Италију. У Скопљу су Дубровчани имали

колонију, а сем њих било је Евреја, Јермена, Грка
и Цинцара. 27 октобра 1689 аутријски војсковођа
Пиколомини продро је уз помоћ Срба устаника у
Скопље, запалио га и потпуно уништио. Због овога

je оно кроз цело XVIII столеће остало незнатно

место, па се почело опорављати тек у XIX столећу.
И Београд се развио у доба турске владавине,

нарочито у XVI и XVII столећу. Тада је он био зна-

тно трговачко место са доста кројача, ножара, сук-
нара, обућара итд. а са више старих колонија, ду-
бровачком, млетачком, јерменском, сефардинском.
Имао је 12.000 кућа. Трговина је била скоро сва v

рукама Дубровчана, који су увозили сукно, чоху, о-

бојене коже и разне друге прерађевине, а извозили

кожу, вуну и восак за Италију. Преко Београда су
се извозили сви балкански артикли у Европу, па су

преко њега увожени и европски фабрикати. У XVII ве-

ку Београд j'e имао 50.000 становника и тада му се

пристаниште налазило на састанку Саве и Дунава.
Пред крај XVII столећа Дубровчанима су у Београ-
ду почели много конкурисати Евреји, али већ у то

доба Београд почиње да слаби због честих ратова

између Аустрије и Турске. Београдски трговци су
извозили: дрво, лој, восак, зејтин, бадем, суво гро-

жђе, памук, свилу, вуну, кафу, вино, стоку и свиње,

а увозили чоху, гвожђе, челик, стакло и олово. Са-

мо од приноса при увозу и извозу имао је Београд
у XVIII столећу око 15.000 динара годишње.

У средњевековној српској држави није било

еснафских уредаба, каквих је у то доба било у Е-

вропи. Еснафи су постојали само у Дубровнику од

1266 на даље, а у Србији само у Скопљу и При-
зрену поједини занати имали су застарешину про-

томајстора. Међутим, у турско доба постојали čy

еснафи скоро за сваки занат, а тамо где је било

мало занатлија једног заната удруживали су се два

три сродна заната у један еснаф. Из Цариграда је
сваких 15—20 година долазио „велики чосем“ и

вршио инспекцију еснафа; он је дочекиван с вели-

ким свечаностима. Еснафска терминологија тога

доба је турска: барјак, еснаф, калфа, руфет, шегрт,

ајлук, чирак, терзибаша, једик, 'муштерија, ортак,

тефтер, hap, ћепенак, фајда, чекмеџе итд. Еснафи

су у први мах били организовани на основу обичаја,

доцније су еснафске уредбе биле писане и звале су

се ко нд ик е. Кад су се Срби 1690 год. под патри-

јархом Арсенијем Чарнојевићем преселили делом у

Угарску, тамо су се организовали у еснафе, пренев-

ши у Угарску собом и турску еснафску терминоло-

гпју, поред неких српских речи: сабор, поглавари
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(јђуфета), слуга, момак, мајсторија, посао, сведоџ-

бено писмо, савет, глоба, скупштина, печат итд.

У средњевековним српским земљама трговало
се млетачким, византиским, бугарским, маварским
и нарочито српским новцем. По пропасти Срби_’е
(1459) шири се по земљи турски сребрн новац ак-

че, који хришћани називају аспром. Овај новац није
имао никакве слике већ на арапском језику исписа-

но име султана и име ковница. Сем њега било је и

бакарних мангира. Мухамед II (1451-1481) почео је
ковати и златан новац алтин коме су хришћани дали

име цекин. На српском земљишту почео је још од

1439 год. да у Новом Брду кује сребрн турски но-

вац Мурат II (1401 —1451), а Мухамед II ковао је
од ново-брдског сребра новац у Скопљу. Наслед-
ник му Бајазит II (1481 —1512) ковао је новац у

Кратову, а Сулејман II (1520—1566) у Мајдану Ку-
чајни и у Београду. Ови су новци циркулисали по

српској земљи за време аустријске владавине и ду-
боко до у XIX столеће. Модерно банкарство је би-

ло апсолутно непознато.

За све време турске владавине српски елеме-

нат је по варошима био потиснут Дубровчанима,
Турцима, Грцима, Цинцарима, Еврејима, Јерменима
итд. Због зулума српско се становништво повукло

у планине, За трговину служили су и даље средње-
вековни путеви, само су неки изменили правац, не-

ки су нови подигнути према новој ориентацији вла-

сти и трговине. Најважнији је био Цариградски
друм, стари римски Via militanis. Он је био главни

трговачки и војнички пут са истока на северозапад.
Од Београда он је ишао на Гроцку, Смедерево, Ко-

ларе, Паланку, Баточину, Јагодину, Параћин, Ћу-
прију, Алексинац, Ниш, Пирот, Софију, Цариград.
Трговинска живост на путевима за Јадранско Море
замрла је. Турци су на путевима подизали караван-

сераје, а по градовима куршумли ханове, намењене

трговцима. Трговци су у њима плаћали врло мало

или ништа за једно утврђено време, јер су куршум-

ли ханови били подигнути као добротворне устано-
ве. На местима угроженим од хајдука Турци су по-

дизали паланке, ограђене јаким плотовима. У палан-

кама су биваковале турске страже. Путеви су оправ-
љани кулуком, сигурност је на њима у почетку била

врло добра. Кад је Турска почела да слаби путеви

су почели да се нагло кваре и били су много угро-
жени од хајдука. Пред Карађорђев устанак они су
већ сасвим опустили и зарасли у шуме.

111

ДОБА АУСТРИЈСКЕ ОКУПАЦИјЕ

(1717—1739)
Рат између Турске и Аустрије завршио се 1718

год. Пожаревачким миром. Аустрија је тада од Тур-
ске добила Банат и један део Србије и Влашке. По-

сед над Србијом имала је све до Београдског мира
1739 год. када су Сава и Дунав постали коначна

граница између Аустрије и Турске. Аустријско-
турски рат од 1716—1718 оставио је у Србији пра-

ву пустош. Да би спречили продирање Аустрија-
наца Моравском Долином, Турци су у повлачењу
иза себе све варварски уништили. Становништво је
било очајно проређено. Аустрија се одмах решила

да немачким колонистима насели Србију, нарочито

око Београда, дајући им врло велике повластице.

Највише досељеника било је из рајнских земаља.

Тако је 28 немачких породица населило расељену

Остружницу. Ну и поред обећаних повластица мно-

го Немаца није било у Србији. Немаца и колониста

ван Београда било је и у овим местима: Смедереву,
Јагодини, Руднику, Гроцкој и у селима око Београ-
да, дуж Саве и Дунава. Око Београда била су не-

мачка села: Авала, Сланце, Остербах (Остружни-
ца), Карлстал и Миријево. Ови су Немци имали не

само да увећају упропашћену популацију Србије,
већ да узму и њен културни и привредни напредак

у своје руке. Због тога је Аустрија поклањала нај-
већу пажњу Београду. Немци су били привилеги-

сани, а Срби толерирана нација. Немачко насеље у

Београду било је на Дунаву, српско на Сави. Не-

мачка варош имала је по попису од 1729 год. 1258

кућа (са војничким) и 35 немачких воденица. Нем-

ци су иначе били све немачка сиротиња, свега их

је три до четири било богатијих, те стога нису ни

могли преузети трговину од Срба иако им је власт

ишла на руку.

Београдски Срби преузели су трговину од Ту-
рака који су се повукли иза окупационе границе.
Они су одмах прегли да оснују свој еснаф те су и

тиме сачували трговину у својим рукама. За извоз

и увоз добивани су пасоши и међ лицима која су

тада тражила пасоше најчешће су помињу Срби из

Београда и Будима (Михајло Стојановић, Крстић,
Лазаревић и други). Уз Србе су се као трговци и-

стакли и Евреји, „турски“ (шпански), који су се у

Србији затекли при окупацији, и немачки. Њих је
било у Београду, Палежу и Гроцкој и плаћали су и

порез на толеранцију. Неки од њих били су чувени

трговци: Браћа Кепиш, Исак Мозес, Јакоб Френкл,
Хиршл Арон и други. Браћа Кепиш имали су пи-

вару, а доцније су били аустријски војни лиферанти.

Срби трговци највише су добављали робу из

Турске плаћајући најпре B°/ 0,
па потом 6°/ 0 царине

од вредности.

У доба аустријске окупације најразвијенија

грана привреде било је пчеларство. Према ста-

тистици од 1721 год. Србија је имала 48.243 кош-

нице, колики је отприлике био и број становника.

Пчеларство је напредовало до 1725, а отада је
почело опадати зато што је једна компанија имала

монопол Куповине меда и воска, па им је сама од-
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ређивала продајну вредност. За медом и воском

долази стока, без свиња, потом вино, које се није
извозило. Извоз и увоз су били слаби, поред осталог

и стога што Аустрија није ништа учинила да олак-

ша трговински саобраћај. Само се Цариградски друм
нешто одржавао више ради војних но каквих дру-
гих циљева. Београдска и параћинска пошта слу-
жиле су такође само војничким циљевима.

Било је покушаја да се трговина развије али

безуспешних. Ради развитка трговине са Оријен-
том, аустријска управа дозволила је оснивање Ори-
јенталске компаније и много се безуспешно трудила

да у ово предузеће увуче и Србе трговце. Компа-

нија је добила повластицу 10 маја 1719 и одмах о-

творила филијалу у Београду. Ну трговина са Тур-
ском и поред компаније остала је махом у рукама

Срба. Иначе, преко окупиране Србије продирали су

у аустријске земље у ово доба по трговачким по-

словима Грци трговци, махом из Солуна.
Експлоатисање шума било је у почетку неуре-

ђено, доцније је било нешто боље. Најлепше шуме

у Србији биле су тада око Колубаре, где су се нај-
више и секле стога што Београд није био далеко и

што пренос до њега није био тежак.

Већу пажњу аустријска управа поклањала је

рударству. У Србију је као стручњак дошао Карло

Кропф и нашао у Србији мало сребра, а доста бакра
и горског кристала недалеко од Рудника. Доцније
се код Рудника пронашло гвожђе и сребро. После

овога почела је експлоатација Рудника. Радници у

окнима били су махом Саси и Власи; Срба није би-

ло. Окна су добила немачка имена Каролина, Јозеф,

Јелисавета, Св. Тројица, Леополд итд. Године 1730

издато је експлоатисање Рудника под закуп јед-
ном већем друштву, у коме се као акционар нала-

зио и тадашњи заповедник окупиране Србије Карло

Александар Виртемберг. Друштво није добро про-

шло са овом експлоатацијом.
Крајем 1736 год. издати су под закуп рудници

у околини Авале и Крупња. Из Авале се на осам

места вадила сребрна и оловна руда. Ну како је

убрзо настао рат између Аустрије и Турске дру-

штво је још за време рата завршило експлоатацију
са дефицитом због ретке и скупе радне снаге. Било

је покушаја и са испирањем злата на Морави, али

су и ови покушаји пропали поновним падом Србије

под турску власт.

Иначе, дажбине којима је народ био подвргнут

за време аустријске окупације биле су скоро исто-

ветне са ранијим дажбинама даваним Турцима.

Царски и остали приходи делили су се: на царски

харач, односно лични порез, на порез у земаљ-

ским производима, порез у народној снази. По-

средни приходи постојали су од царине, превоза,

такса, казни, соли, шума, рудног блага и осталих

установа. Како је наша привреда била слаба, а на-

род очајно осиромашио, оволики терети били су
неиздрживи, као и раније, у турско доба.

IV

ТУРСКО ДОБА

(1739—1804)
За време трогодишњег ратовања између Ау-

стрије и Турске Срби, огорчени аустријском вла-

давином, остали су скоро потпуно мирни посматра-

чи. Потучена код Гроцке 22 јула 1739 Аустрија је у

корист Турске изгубила Београд и целу Србију.
Турци су одмах посели Београд и цео Београдски

Пашалук. Везир се настанио у београдском граду,
а спахије и читлук-сахибије дошли су у нашу земљу

и узели своје старе поседе. Турци су одмах васпо-

ставили све старе порезе и приходе, које су ужи-

вали пре аустријске окупације. Сад се стање још
више погоршало једно због претераних намета,

друго због штетних ратних последица. Земља је у

становништву опет била проређена. Немци из Бео-

града и околних села вратили су се у Аустрију за

време повлачења аустријске војске. Њиховим одла-

ском замрло је и рударство на Авали и Руднику. 0

трговини, у почетку бар, нема много трагова. Сре-

дином XVIII столећа долазили су трговачким по-

словима у српске крајеве преко Саве и Дунава Ср-

би трговци из Маћедоније. Мегленски епископ Јоа-
ким пише 1750 карловачком митрополиту Павлу Не-

надовићу о неком трговцу Спаси из Катранице који

„купљу дајет“ по Карловачкој епархији. Земунски

прота Остојић јавља Ненадовићу 1759 да су у Зе-

мун дошли ~кирајжије“ из Катранице.

Турци су на зверски начин прикупљали даж-

бине по народу. Феудални систем укочио је сав при-

вредни развитак. Народ је био до крајности осиро-

машио, чак и у стоци, те се зло из аустријске оку-

пације упоређено са стањем под Турцима забора-

вило, или се сматрало као добро. Кад је 1782 Ау-

стрија склопила савез са Русијом за рат против Ту-

рака блеснуле су нове наде за слободом и време бу-

на било је на помолу. Турци су онда пооштрили

свој режим, те су у Аустрију пребегли Карађорђе,

Коча Анђелковић, Радић и други. Године 1787 об-

јавила је Турској рат Русија, а 1788 Аустрија. Срби

су под Кочом и другим устаницима ратовали уз

Аустрију, ну рат је по Аустрију био несретан, па

отуд и по Србе. Аустрија је 1791. закључила са Тур-

ском мир у Свиштову, по коме су границе између

Аустрије и Турске остале старе. Две године доц-

није султан је дао хатишериф којим је предвиђено

ново уређење Београдског Пашалука. По хатише-

рифу укидају се читлуци, забрањује се јаничарима

и читлук сахибијама повратак у пашалук, укидају

се турске порежџије, постављају се нахијски обр-

кнезови од виђенијих Сроа утврђени бератом, срп-
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ским кнезовима поверава се купљење царске порезе

и суђење по свима споровима између Срба, препо-

ручује се београдском везиру да чува Србе од на-

сиља и зулума.

Благодарећи одредбама Свиштовског мира Ср-
би су се опет појавили као трговци. По хатишерифу
Селима 111 од 1793 они су могли слободно трговати

у Београдском Пашалуку и другим пашалуцима,

само су морали имати изун (допуштење) и бурун-

тију од свог муселима. Срби трговци су по народу

куповали стоку, нарочито свиње и говеда, па су их

скелама пребацивали у Аустрију. У ово време за

трговину која се обављала између Турске и Ау-

стрије главни су трговци били Грци, па Срби. М.

Катанчић (1789) каже да се Турци слабо баве тр-

говином. Грци и Срби „нам овамо на нашу страну

доносе дрва, којима Србија изобилује, и другу робу
из унутрашњости Турске, као: лој, восак, мед, зеј-
тин, бадем, суво грожђе, памук, свилу и вуну. Грци
осим тога тргују још и вином, кавом, биволима и

свињама. С наше стране добијају: чоху, гвожђе, че-

лик, стакло и косе“. Кад се у првом устанку преки-

нула веза са Београдом Грци трговци трговали су

са Аустријом преко Видина. Сем Грка било је до-

ста и Евреја.

Ебу-бекир-паша као везир београдски својски
се старао да одредбе Селимовог хатишерифа буду
верно примењиване, те су сад

- Срби почели слобо-

дније живети, неговати стоку и посвећивати се све

више земљорадњи. Стање мира и сасвим спорог

привредног напредовања трајало је за време везир-
ства Ебу-бекир-паше, Шашим-паше и Хаџи-Муста-
фа-паше. Године 1799 допуштен је приступ јанича-
рима у Београдски Пашалук и они су одмах отпо-

чели насиља и зулуме. Хаџи-Мустафа се овоме оду-

пирао, те су га јаничари удавили 1801 године. Сад

су отпочели страховити турски зулуми. По варо-
шима су Срби потиснути са свих бољих места. Боља

су места заузели Евреји и Грци, једни и други до-

шли из Македоније и Румелије. Кад су јаничарски
зулуми и насиља народу дојадили, народ се под Ка-

рађорђем дигао листом у првом устанку.

V

КАРАЂОРЂЕВО ДОБА

(1804—1813)

Крајем XVIII столећа због турске власти, че-

стих ратова и буна и феудалног система, економско

стање Србије било је очајно. Ну у Карађорђево до-

ба већ се чине напори да се земља, и поред непре-
кидног рата и несигурних политичких прилика, еко-

номски подигне, тако да је већ почетком XIX века

Србија ступила у прелазно стање свог економског

развитка. Она се од сточарског ступња кретала зем-

љорадничком иако је сточарство претстављало
веће народно богатство но земљорадња. Од стоке

су највише гајене овце и свиње, затим говеда, козс

и коњи. Од жита се неговала пшеница, кукуруз,

овас, јечам, раж, просо и хељда, а од културног
биља дуван, кудеља и лан. Шљива је само служила
за печење ракије и исхрану свиња, а виноградима је
поклањана највећа пажња око Смедерева, у Крајк-
ни, у Жупи Крушевачкој.

Разуме се да су и сточарство и земљорадња
били на најпримитивнијем ступњу и да према томе

и њихов принос није био ни у скромној мери сраз-

меран са оним какав би он при бољој нези стоке и

земље могао бити. Плуг је био непознат и место

њега употребљавала се ралица. Шуме су давале, по-

ред дрвета за огрев и грађу, жир за свиње и брст
за козе, затим шишарку и лов на дивљач. Риболов

је био богат на Дунаву и Сави, а по потоцима и

барама у унутрашњости хватане су пијавице, чији

је извоз у прве четири деценије XIX столећа био

врло развијен. Риболов и хватање пијавица давани

су под закуп приватним лицима, за највише пону-

ђену цену. Пчеларство је задовољавало домаће по-

гребе у меду и воску, а извожено је и нешто чаура

од свилене бубе. Број становника Карађорђеве Ср-

бије постепено је растао. У њу су се почели вра-

ћати Срби пребегли још раније у Аустрију, наро-

чито они што су у Аустрију пребегли за време ау-

стриско-турског рата од 1788—1791. Овим пора-

стом становништва које је 1812 бројало око 400.000

душа у целој земљи, не само да су поља могла бити

обрађивана, већ се и слобода дала лакше бранити,
а и финансиски приходи су расли.

Државни финансиски приходи били су ипак

слаби. Крајем децембра 1805 Скупштина у Смеде-

реву одлучила је да се султану порез у будуће не

плаћа пошто је са војском напао Србију, већ да се

порез наплаћује у земаљским производима за издр-

жавање српске војске и управе. Нахиски судови

имали су ову одлуку да спроведу још и за 1805 год.

те су одмах с пролећа наплатили порез, од сваке

десетине оку кукуруза, пшенице, јечма, овса, ражи,

пасуља и сочива и све то склонили у одређене ко-

шеве и амбаре. Кошевска храна, у ово време, слу-

жила је искључиво исхрани војске при рату и ег-

зерциру, не исхрани народа у случају глади. Овај

порез у земаљским производима одржао се све до

1813 године.

Сем пореза на земаљске производе постојао је

и порез у народној снази кулук а затим и нов-

чани приход од царина и превоза. Он је постојао од

1804 кад је Карађорђе установио царинарницу са

скелом у Остружници. Мало доцније постављени су

цариници на забрешки, шабачки и митровички пре-

лаз да при увозу и извозу разне робе наплаћују ца-

рину. Царина се наплаћивала у износу као и под
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Турцима, са утврђеном 3°/ 0 царинском стопом, а

приход се, сваког месеца, слао државној каси.

У прво време приход од царина био је врло

мали, ну већ годину дана доцније он је почео стално

расти, јер се извозна трговина почела развијати.
Због тога су утицајнији људи желели да под закуп

добију скеле прелазе. Држава је осетила да би

тиме била много оштећена, па је стога убила сваку

наду онима који су скеле прижељкивали. У том по-

гледу врло је карактеристично писмо упућено Пг-

тру Добрњцу:

Благопошченородни Г. Бимбаша

Петре, здравствуите!
Вашим момцима који су дошли на заповест

Господар Ђорђа у скупштину поради скела пожа-

ревачки за Вас, - даемо ово писмо; и Вам јављамо
да е овај Совјет народни закључио да се ни една

скела никоме на прода; него да овај Синод свуда

на све скеле свое људне метне; тако ми не дамо ни

едноме поглавару скеле держати да се народ не

буни; као што су почели били. —■ И тако смо већ

метнули на Забрешку, и Грочанску скелу наше љу-

де; ана друге спремамо. - Зато Вам отписујемо
да ће скупштина ова и Пожаревачке скеле держати

као и друге, и ви више немоите се ништа у скеле

мешати, и руке извадите а Наш he човек тамо

скоро постављен бити.

Ви сте воивода, ■—• маните се таквих послова,

и скела, веће добро воинике ваше гледајте и

уређуите.
С тим Вас љубазно поздрављамо

15 декембра 1805

у Смедереву.

Протојереј Матеј Ненадович

Предсједатељ Совјета С целим Синодом.

Приватна експлоатација скела и ђумрука под

Милошем ће бити извор личног богаћења и осионо-

сти, под Карађорђем је овај извор за лично богат-

ство и корупцију одмах у корену сасечен тако да

је чак и Петар Добрњац због прижељкивања ске-

ла добио у поменутом писму нежељену и врло ош-

тру лекцију.
Ћелија нашег привредног живота у Карађор-

ђево доба била је задр уг а. Она је сопственом

производњом подмиривала скоро све потребе. Због

тога, бар у почетку, трговине није скоро ни било, у

толико пре што је по варошима било врло мало

Срба. Ну Срби су знали да he се временом и трго-

вина развити, па су још у првим преговорима са

султаном 1804 и 1805 године тражили слободу рада

и трговине. Ово поред осталог и стога што су вођи

устанка били махом трговци. Кад j’e у лето 180/

год. закључено примирје, трговина је јаче коракну-

ла, те су се почели јаче извозити стока, зрнаста

храна, шишарке, шљиве, вуна, коже и пијавице.
Овај је извоз био упућен преко Саве и Дунава, не-

што и у Босну, кад се није ратовало са Турском.
Трговина са Босном обављала се нарочито на дрин-

ској скели у Сикирићу. У ово се време почела ра-

звијати и увозна трговина, те су чак и по најмањим

варошима отворени ситничарски дућани. У њима је
било увезене колонијалне робе: шећера, кафе, пи-

ринча и зејтина, индустријских прерађевина: чоје,
свиле, марама, разних вунених, памучних и конча-

них ткива и материја, затим гвожђа, челика и алата.

Сточарски трговци морали су право и пасош за

трговину добити од Карађорђа, а од 1808 од Со-

вјета. Добар део аустриско-турске трговиће прола-

зио је кроз Србију. Турски трговци долазили су

до Алексинца и Параћина и ту су по Карађорђевим

наредбама продавали српским трговцима робу само

на ~топтан“, а никако на ситно. Српски су трговци

ишли у Видин. У Београду су се у ово доба увозом

и извозом највише бавили Евреји, пошто су Срби

били заузети ратним и војничким пословима. Кад

је 1806 Београд пао у српске руке било је у њему

око хиљаду Евреја староседелаца и нешто досеље-

ника из Румелије и Босне. Они су по наредби Кара-

ђорђевој обредице лили у граду пушчана зрна и

вили пушчане фишеке, у чему су били врло вешти.

У колико нису то радили бавили су се занатима и

трговином.

Развитак трговине потпомагао је и сам Совјет,

те је 1807 год. вредност извезених предмета изно-

сила преко три милиона гроша, а увезених један

милион. Царински и превозни приход износио је

преко 200.000 гроша и предаван је народној каси,

која је установљена у почетку 1806 год. Од друге

половине 1808 год. држава је имала и нешто при-

хода од такса и казни, заведених 1808. Од 1810 го-

дине било је прирезаног и ванредног намета у од-

ређеној количини брашна, зоби и живој стоци. Све

је ово било намењено издржавању руске војске,

која је тада била у Србији.
На скупштини у Београду од 2 јануара 1811

године израђен је целокупан буџет прихода и ра-

схода. У приходе су спали: народни порез, нахиски

прирез, приход од царина и превоза, приход од суд

ских и административних такса и казни, приход од

продаје турских добара и приход од руде и отво-

рених рудника. У буџет расхода ушли су. стална

плата свих народних службеника, набавка оружја,

барута, олова, кремена, шалитре и потребна храна

за војску, која се није добиј’ала десетком. Целоку-

пан расход износио је милион и по гроша.

Приходи од рудника били су у Карађорђево

доба на доста завидној висини. У споразуму са Ка-

рађорђем Совјет је 1806 год. добавио 35 Саса ру-

дарских радника, и са једним страним инжењеро.м

послао их у Рудник да под надзором совјетског пи-
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сара Стевана Живковића и економа Дугачког Ра-

доја (Радоје Вукотић из Мајдана) копају сребро,

гвожђе и бакар. У Руднику су се најглавнија окна

налазила у Красојевцима и код Пећине, док су згра-

де за топионице, а доцније и новчана ковница, биле

у Мајдану. Одмах по почетку експлоатације

Рудника добивена је и група рударских радника да

у Авали копа олово. Ово предузеће у Авали, с обзи-

ром на оно време, било је врло корисно.

У Руднику се најпре вадило гвожђе и бакар,
они су топљени за ливење и ковање разног ратног

материјала; остатак је Дугачки Радоје предавао

Совјету у Београду те је то извожено и продавано

у корист народне касе. Кад c'e почело и сребро ва-

дити Совјет је решио да се кује и новац, сребрни
са турским жигом, а бакарни са аустријским, па да

се после овај новац неопажено пусти у оптицај ван

наших граница, пошто се ни по чему не би разлико-

вао од страних новаца. После овога предузето је и

ковање новца, али је и поред тога извожен прео-
статак руда. Од овог доба престала је код нас по-

треба за прикупљањем добровољних прилога и по-

зајмица са стране.

На поправци друмова се у Карађорђево доба

није могло ништа радити.

Извоз и увоз се највише обављао преко Бео-

града. Сувоземни путеви су једва били употребљи-
ви за коња и пешака па је чак и њих било мало.

Само је Цариградски друм био нешто употребљив
и за кола, којима се трговина ретко кад служила.
Роба се обично преносила на коњима. На путевима

су постојале и мензулане. У писму које пово-

дом прикупљања пореза упућује Карађорђе Матији
Ненадовићу стоји: „Тако и за мензулане имаће тро-
шак, коње и плата мензуланџијама у то исто мо-

жете порезати, да се уједно пореже". Од водених

путева искоришћавани су Сава и Дунав; њима су

саобраћали чамци, сплавови и дереглије.

Очајно примитивна привреда, ратовања и ири-
лично велике дажбине, снажно су успоравали при-
вредни развитак Карађорђеве Србије. Ну он се ипак

запажао и стварао корупцију и прву српску крупну

буржоазију и великопоседнике, међ којима су се на-

рочито истицали попечитељ Младен Миловановић

и Милоје Петровић, управник београдског гарни-

зона. За њих Вук каже да су... »у готово свијем
знатнијим трговинама у земљи били ортаци; кад су
се стале продавати турске куће и остали миљкови,

МилоЈе је био управник тога продавања и гдје је
што најзнатније било они су куповали за себе, по-

што су хтјели«.

. Слом у првом устанку. имао је за последицу и

слом у нашем привредном напретку.

VI

РОПСТВО

(1813—1815)
Поновним падом под турску власт обновљено

је све старо, из времена пре првог устанка. Уби-

јање људи, паљење домова, отмица чељади, наси-

ља, зулуми, све се поновило. Још пре потпуног сло-

ма Србије преплашен свет почео је у масама да

бежи у Аустрију. По једној белешци митрополита

Стефана Стратимировића у току слома и непосре-

дно иза њега у Аустрију је пребегло 61.000 душа,

што би чинило једну седмину становнишног броја

којим је располагала Карађорђева Србија. У колико

није био пребегао, народ се из равница склонио у

планине збегове. Због тога је земљорадња опет

обамрла, сточарство постало скоро једини матери-

јални извор, трговина унутарња, и нарочито спољ-

на, сасвим пресахла. Турци су посели села и гра-

дове и почели народ у масама доводити да кулуком,

у зиму 1813 год. о својој храни, оправља опале па-

лисаде и градске зидине. Уз ово физичко исцрпљи-

вање и сатирање наступило је и новчано глобљење.

Београдски везир васпоставио је старе финансијске

приходе и порезе. Васпостављене дажбине Делиле

су се: на порез у новцу, порез у земаљским прои-

зводима, порез у народној снази, приход од царина,

превоза и риболова, нахиски прирези и приход од

казна. Порежџије нису од народа наплаћивали ко-

лико је разрез пореза одређивао, већ колико су

хтели и силом могли. Турски комесари који су од

народа имали да одузму оружје, отимали су од на-

рода сем оружја, све што им се допало: одело, но-

вац, накит, коње, стоку итд. Једино су Турци спа-

хије, да би заштитили своје поново поседнуте спа-

хилуке, мрзели ове комесаре и понекад чак и за-

штићавали рају. Поред зулума и дажбина, раја је

трпела и друга зла; морала је кулуком да у шуми

сече дрва и вуче их турској војсци. Она је бесплат-

но довлачила сено, сламу и храну у градове и тур-

ске магацине, морала је да код својих кућа трпи и

гости Турке и да читаве месеце, без одмене, утвр-

ђује градове, због чега је много света помрло, не-

што због заразних болести и глади, нешто због

турских удараца. Ово се није могло дуго издр-

жати. За Србе у пашалуку настало је питање бити

ил не бити, У новом, исполинском напору синули

су опет зраци слободе у 1815 у другом устанку.

VII

ПРВА ВЛАДА МИЛОША И МИХАИЛА

(1815—1839)
Милош као трговац

Опала и скоро пропала привреда после првог

устанка развија се опет одмах од почетка другог

устанка. То је развиће дошло нешто стога што је
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сав народ из збегова спустио се у села и што се ве-

лики део исељеника из Аустрије вратио у Србију,
Поред овога на обнову нашег привредног напретка

у то доба утицале су донекле и повољније политич-

ке прилике, а донекле и сам Милош. Он је био први
Србијин економ, финансијер и трговац. Трговином
се бавио још пре но што је постао вођ другог устан-
ка, а од 1815 па све до краја своје прве владе бавио

се нарочито увозом соли било лично, било преко

посредника. Од његових посредника нарочито су се

истицали: Миша Анастасијевић за трговину са со-

љу и храном, Пера Топаловић за трговину храном,
свињама и говедима, за трговину свињама Милоје
Радојевић из Чумића, Лазар Недељковић, Мата из

Орашца и Мита Савић из Пожаревца, кога је после

смрти заменио брат Ђока Савић; за трговину са

говедима Милошев посредник био је Вуле Глигори-
јевић. Главни ортаци били су му Миша Анастасије-
вић, Пера Топаловић, Милоје Радојевић и Мита Са-

вић. Њима је Милош поверавао новац за трговину
и добит делио на равне делове. Милош је иначе

ограничавао слободу трговине за друге, а себи и

својим ортацима допуштао и насиља.

Да би развио трговину Милош је 1 марта 1819

издао своју прву царинску тарифу, па ју је допунио
16 децембра 1822. Ова последња важила је све до

7 марта 1828, па је тада замењена новом тарифом,

која је седам година доцније допуњена 3 јуна 1835.

Да би од трговине и сам имао користи Милош је

још у почетку своје владавине закупио од Турака
све важније скеле на Сави и Дунаву. Сем скела он

је закупио и све царске приходе: царски харач, чи-

бук, приходе са царских добара, мукада, милићана

и тимара и све превозе и царине осим београдске.
Годишња закупна цена за све ово износила је
333.500 гроша. Закуп је почео од половине 1826

год. и трајао све до укинућа поменутих прихода.

1833 год. Милош се обавезао Турцима да им на име

закупнине за „ђумруке“ плаћа 45.000 гроша (3500
цес. дуката) годишње. Скелама су управљали Ми-

лошеви повереници „консули скела“, који су на тој

дужности били и главни посредници између наших

и страних трговаца, јер су се наши и страни тргов-

ци најчешће на скелама састајали. Имајући повере-

нике Милош је све до 1835 био скоро једини трго-

вац у земљи. Све до 1835 он се трудио да искључи

конкуренцију и монопол трговине задржи у својим

рукама. У народној скупштини 8 новемора 1828 на-

пао је он кнезове и чиновнике што се оаве тргови-

ном. У свом говору он их је плашио конфискацијом,

што није било без резултата. Изрична забрана да се

чиновници баве трговином спроведена је кроз Сре-

тењски устав (1835). Те је године, најзад, Милош

престао да тргује, једно стога што се трговином

био много обогатио, а друго стога што му је од

тога доба била одређена цивилиста.

Сточарство, земљорадња и рударетво

Најважнија привредна грана у Милошево доба
је и даље сточарство, ито нарочито свиње,

Њих је било доста што их је било лако жиром хра-
нити и што су се могле продати у свако доба. Ва-

рошани их нису смели држати због Турака, а при-

ликом извоза извожене су неурањене свиње, јер их

је рђавим путевима требало гонити пешке, каткад

по три четири недеље, да се стигне на тржиште у
Т>ур, Шопроњ и друга места у Угарској. После сви-

ња долазиле су овц е и к о зе, од прилике 35

оваца и коза на једну кућу. Сем тога било је доста

говеда и коња; ови последњи били су домаће

расе и више јаки но лепи. Пчеларство је и даље

давало мед и восак, а свиларство чауре.

Што се земљорадње тиче, упркос каткад врло

оштрим мерама које је Милош предузимао ради
њеног усавршавања и развијања, она је остала очај-
но примитивна, тако да се чак и у 1825 год. орало
не само дрвеним ралицама, већ и копало дрвеним
мотикама. За дуго после ослобођења сејао се у Ср-
бији само кукуруз, док је пшеница била врло ретка.

Њу су тек почели сејати у јачој мери пред крај прве
владе Милошеве, нарочито у Шабачком и Јагодин-
ском окружју. Јечма је сејано колико је било. по-

требно за коње, а ражи још мање. Од поврћа се се-

јало колико да се подмири домаћа потреба. Него-

ван је пасуљ и купус, док се кромпир у малој мери
почео сејати тек 1821 године.

Од воћа шљива је и даље употребљивана је-
дино за ракију, док су бела смедеревска и црна

крајинска вина и јагодинска вина слабо трошена.

Ракија је била, изузев воде, најглавније наро-

дно пиће.

И дувана је сејано мало, тако да се по турским

гарнизонима пушио дуван увезен из Турске. Са ко-

нопљом и ланом био је исти случај, а огромне шуме

врло су слабо искоришћаване. 0 продаји дрвета

није могло бити ни речи, чак је дрвена грађа уво-

жена у Београд Савом из Босне. 0 подизању шума

није се ништа ни знало, а оне су међутим немило-

срдно сатиране крчене, да би се добило што

више opahe земље. Милошеви покушаји да зау-

стави сатирање шума остали су скоро сасвим без-

успешни.

Развијено рударство у Средњем веку замрло

је под Турцима, па је ради ратних потреба јавило
се у слабој мери под Карађорђем. Пропашћу Србије
њега је опет нестало, а под кнезом Милошем за

њега није ништа нарочито урађено, сем што је 1835

г. по Милошевом позиву Србију пропутовао сак-

сонски минералог барон Хердер и констатовао о-

билатост руда, минералних вода и старих давно на-

пуштених рудника. На примитиван начин сељаци

су, узгред, из Пека, Тимока и Безданице испирали
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злато и јевтино га продавали впдинским Еврејима,
док су подрински сељаци копали оловну руду и

јевтино продавали олово у Крупњу, Ваљеву и

Београду.

Сточарство је било најважнији део унутрашње
и спољне трговине Милошеве Србије. Трговаца је
било домаћих и страних. Домаћи су трговци ишли

по селима и сами, или преко својих посредника (ка-

лауза) куповали стоку и извозили је у Аустрију,

Италију и Турску. Из Далмације, Босне, Херцего-
вине, Аустрије и Турске долазили су трговци и ку-

повали стоку од наших трговаца, па је сваки са сво-

јом послугом одгонили. Трговина није била слобо-

дна већ су трговци ради извоза за идућу годину мо-

рали обично у јесен добити од везира „бурунтију“
или „изун“. Сем тога, трговином се могао бавити

само онај коме је Милош био дао „објавленије", уз

које је требало имати и пасош од Нахијског суда.
Ове сметње трговини Милош је правио стога што

је и сам био трговац, па је из трговине хтео да

лично извуче што веће добити. Правио их је на

основу хатишерифа којим је султан Махмуд Хан

дао право Милошу да издаје трговачке пасоше. Уз

ове пасоше трговац је и од Порте добијао теске-

ре, те је после могао трговати по целој Турској

царевини.

Трговина

Због разних услова и ограничења мали се број

трговаца бавио извозом. У 1820 трговаца изво-

зника било је око 56; већина их је ортаковала са

кнезом. Обогативши се и сам трговином, Милош

је после зажелео да од ње и други види користи,

те је приличну суму новаца ставио на расположење

својим банкарима Браћи Герман, с тим да

они из те суме уз умерену каматну стопу дају по-

зајмице свима српским трговцима који су по трго-

вачким пословима бавили се на страним тржишти-

ма. Због ових мера и рентабилности трговине наши

су се трговци око 1835 почели виђати на тржишти-

ма у Пешти, Бечу и Трсту, па је најзад и Аустрија
с пролећа 1836 именовала за свог конзула у Србији

Антонија Мејановића. Крајем исте године, и ако

није имала развијених трговинских веза са Србијом,

отворила је Русија свој конзулат у Оршави, про-
гласивши оршавског конзула за српског консула.
За Русијом је пожурила Енглеска и 1837 поставила

за конзула и свог политичког претставника Џорџа
Хоџеса.

Установе ових консулата имале су благотворан
утицај на трговину Србије, јер су се помоћу њих

отворила многа страна тржишта српским ар-

тиклима.

Овај развитак спољне трговине и факат што је
народ пребацивао Милошу што својим одобрењима

трговину ограничава нагнали су Милоша те је на

Митров-дан 1837 издао указ, којим је објавио да је
свака трговина сваком Србину потпуно слободна.
Тај је указ доцније потврђен хатишерифом од

12-ХП-1838. У указу се наређује: „Будући да је тр-
говина у Србији слободна, то сваки Србин може је
упражњавати и неће се никад дозволити најмање
ограннчење ове слободе, само ако кнез у сагласију
са Саветом Земаљским времено ограничење код

предмета трговине не нађе неопходним".

Грци, Цинцари и Евреји
Слику о стању трговине у Србији могла би до-

некле дати статистика од 1834 године. По пореском

попису у Београду је тада било пореских лица: бол-

таџија 77, магазаџија 47, механџија 132, бакала 73,
шпекуланата 43. Број трговаца је нарочито растао
од времена кад је трговина проглашена за слобод-
ну. Доста доцније, по попису од 1866, трговаца је
било и по селима и по варошима у унутрашњости.
Родом са села, они се у начину живота нису у прво
време разликовали од сељака. Вук о њима 1827

каже: „Срби, као сељаци, живе само од земље и од

стоке. Истина да и међу њима има трговаца, који
купе свиње и осталу стоку, као и звјериње, воћа,
мед, и друге ситнице; али и они на кући живе као

и остали сељаци". Трговци о којима Вук говори
баве се сточном трговином; Срби трговци по варо-

шима, дућанџије и мајстори, дружили су се често

с Турцима и због тога их народ није волео. Међу
чаршиским трговцима било је и доста Грка. Они

су чак имали и своје школе у Београду, Смедереву
и Шапцу. У Београду су они били најбогатији и нај-
угледнији трговци и занатлије, а били су још ме-

ханџије, трговачки посредници, комисионари и хе-

ћими. Чаршија је тада имала грчки изглед, а у оп-

штини је било више Грка но Срба и ако је Милош

из политичких разлога потискивао Грке у корист

Срба и Евреја. У београдској чаршији говорило се

грчки. Београдски трговци водили су међусобну
преписку на грчком језику, а њиме су се служили
и за везе са иностраним трговачким кућама на Бал-

кану и у Европи. Грка је ван Београда било и по

другим варошима и тек су их у другој половини

XIX столећа почели потискивати Срби трговци.
Са Грцима је било и Цинцара. Било их је доста

у Скопљу, Штипу, Новом Пазару и нарочито по ве-

ћим босанским варошима. У Србију су се доселили

у првој половини прошлог столећа. Брзо су се са

Србима сродили и посрбили. Ван Београда било их

је доста у Призрену, Приштини и Битољу. Најчешће

су били трговци, кујунџије, терзије, ханџије, ка-

сапи и нарочито зидари. Са Грцима су они ство-

рили грчко-цинцарски тип чаршије за турског вре-

мена. Они су и животом и богатством претстав-

љали у једно време нашу варошку аристокрацију
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све се по варошима није бројно јаче населио

српски елеменат са села и обогатио трговином.
И Евреја је било доста у Милошево доба и

добро су стајали нарочито у Београду. У Београду
их је било још од половине XVI столећа. За време

аустријске окупације Србије (1718—1739). поред

староседелаца, шпанских Евреја, било је и немач-

ких, ну они су отишли кад је Аустрија напустила

Београд. Карађорђе је затекао Евреје у Београду.

Срби их тада више „због варања у трговини, него

ли због закона“ нису трпели, те су Евреји махом

протерани у Срем и у Босну. Насупрот Кар-.ђорђу,
Милош их је штитио и у његово доба Евреји су

били најбогатији трговци у Србији. Бавили су се

разноврсном трговином, били су увозници и изво-

зници на велико и имали су своје ортаке у Дубров-

нику, Анкони, Венецији, Сарајеву и на север све до

Будима. До 1824 многи су били у турској служби
као административни чиновници, док су многи били

сарафи, торбари, ситничари. У целој земљи било

их је око 2000 душа, од чега у Београду 1500. У ма-

њем броју било их је у Пожаревцу, Смедереву, Кра-

гујевцу и Зајечару. Међ београдским се Еврејима

нарочито истицао Хајим-бехор-Давид, познат под

именом Лајим Давичо. Сарафска радња налазила му

се на углу до кафане „Грчка краљица". Он је био

пашин и Милошев лиферант. Преко њега Милош је

мењао новце и слао их на страну, преко њега је пра-

вио поруџбине са стране за своје и народне потре-

бе. Давичо је био главни саветодавац Милошев у

трговачким стварима. Имао је. много вересије по

народу и Милош му је ишао на руку да је наплати.

Чист европејац, он се умео прилагодити оријентал-

ској средини и бити користан себи и другоме. За

њега Мита Петровић каже: „Давичо је у многим

важним приликама и предузећима, које је требало

тајити од Турака, као прави Србин искрено пома-

гао Кнеза Милоша. Он је руководио лиферацијом

робе, пушака и сабаља, за које је располагао вели-

ким сумама новаца; дописивао се са Кнезом. Голи-

ко је био дискретан, да нико није знао прави његов

однос према Кнезу и везиру турском .

Извоз и увоз

Главни извозни артикли у ово доба биле су

свиње (око 225.000 годишње), волови и краве, козе,

овце и коже. Овај је извоз највише одлазио у Ау-

стрију и Босну. У мањој мери извожено је масло,

вуна, лој, рогови, мед, восак, шишарка и свила. Ра-

ди хватања пијавица држава је била дала баре под

закуп обично људима са стране. По овим барама

могло се од априла до октобра ухватити око Ј7OO

енглеских литара пијавица и извесги у Аустрију, а

одатле у Француску и Италију. Под закуп је даван

и риболов; закуп се кретао од десет до деветнаес:

хиљада гроша годишње.

Око 1835 целокупан’ спољни обрт Србије могао

је да износи око 15 милиона динара, рачунајући
вредност извоза, увоза и провоза. Овако слаб обрт
треба тумачити малим бројем становништва (у
1840 на простору од 37.976 км. живело је 828.895

становника, или 21,8 на 1 км 2 .) и његовим сасвим

примитивним животом, због чега је извоз био да-

леко јачи од увоза. Главни увозни артикал била је
со, довожена из Румуније и Аустрије. Закуп соли

за Србију имао је кнез Милош и у томе су га најпре
помагали као помоћници а после као ортаци Си-

мићи, мајор Миша Анастасијевић и други. Сто кила

соли коштало је у то време око 19 динара. Шећер је
преко Трста доношен у Љубљану, па одатле спуш-
тан Савом у Београд. Бојаџиске ствари, стакларија,
грнчарија, вунена и ланена тканина, оружје и муни-

ција доношени су из Аустрије, платно из Лајпцига,

гвожђе из Босне, пушке, пиштољи и друго оружје
из Русије и Босне. Још су увожени пиринач, зејтин,
дуван, бурмут, прстење и тако даље. Због јачег из-

воза народ је у економском погледу био задовољан.

Није било ни великих богаташа, ни пуке сиротиње.
Ко је имао 4—5000 динара прихода годишње, убра-

јан је у најбогатије људе у земљи и тај није знао

шта ће с парама. Иначе је сваки Mojao себи огра-

дити земљишта колико му треба да исхрани чељад

и плати државне дажбине.

Унутарња трговина

Унутарња трговина била је врло слаба и одно-

сила се на со, луч и катран, надгробно и воденичко

камење, а сељаци из околине градова односили су

у варош брашно, дрво јагњад и прасад, сено, жито,

купус, воће, лук, мед, лој, восак, коже, вино, ракију,

итд. На варошким трговима плаћан је чаршиски

ђумрук, а на варошким капијама и Турци су узи-

мали по нешто од намирница у натури. И ако је

торбарење по селима било забрањено, њега је ипак

било. Било је и трговине робљем и њоме су се ба-

вили искључиво Турци.
Развитак унутарње трговине био је доста о-

метан. Право на отварање дућана по вароши и селу

имао је само онај, који је имао „дућанско објавле-

није“ Крагујевачког великог суда. Такса за ово об-

јавленије износила је једном за свагда 500 гроша.

У благајничким књигама овај се приход сусреће од

1831 до 1838 год. Сем њега постоји и наплата „ду-

ћанске аренде“ од странаца, који држе радње по

варошима. У странце су увршћивани и Евреји, ко-

јих је у Србији било мало. У унутрашњости око

1835 год. било их је око 150 душа; у Београду их је

било око 2000 душа. Од 1835 наплату прихода од

варошких и сеоских дућана вршили су нахиски су-

дови, преко окружних исправничестава. Занатлиске

радње нису биле ничим опорезоване; ослобођење
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порезе сматрало се за помоћ крју чини држава да

би се занатство развило.

Индустрија се сводила на кућевну. Сељанке су
ткале лепо шаране ћилиме, тканице, покриваче и

разне вунене материје за одело, затим кудељно плат-

но; оне су спремале одећу женску и мушку и све

кућне потребе од платна и вуне. Сељаци су израђи-
вали грубе вунене и костретне тканине, многе по-

љопривредне алатке итд. Никаквих индустријских
предузећа није било.

Пиљарење по варошима од стране сељака за-

брањено је 1839 год. „Сељани у напредак, осим си-

ровог воћа и бостана, ништа више оснивајући се на

права општина варошки, а особито трговаца на па-

рабучук продавати не могу“.

Стока се нарочито продавала на вашарима.

Приходе од вашара налазимо у благајничким књи-

гама први пут у 1835. Вашари су држани у варо-

шким општинама једанпут или двапут у години, а

у Ваљеву их је било три: О Цветима, Св. Илији и

Михољдану. Илински вашар у Ваљеву био је најчу-
венији вашар у земљи; 1835 год. он је дао чистог

прихода наплаћеног у виду такса за продату стоку

12.379,02 гроша.

Потребе за берзом

Око 1830 год. осетила се потреба за оснивањем

берзе или нечег сличнога. Године 1828/9 за време

руско-турског рата један део трговине, која се до

тада између Средње Европе и Цариграда обављала

преко Влашке, кренуо је преко Србије. Ово је на

трговинске прилике у Србији повољно утицало и

поред незгоде што Србија није имала свог новца. У

то су доба по њој циркулисали највише турски и ау-

стриски новци, а било је и лажних новаца. Београд-
ски трговци вршили су плаћања здравим аустри-

ским новцем, а примали су за робу турске грошеве,

чија је вредност нагло падала, и дукате са недовољ-

ном количином злата. Овим се приликама највише
користио Милош. Као закупац скела, ђумрука и ха-

рача он је од народа добијао добар аустриски но-

вац, а закуп је давао везиру у грошевима. Кад су

грошеви изгубили половину курсне вредности, Ми-

лошев је закуп испао врло јевтин, те се и на раз-
лици вредности између турских и аустриских пара
.много обогатио. Једно време било је чак забрањено
за турске грошеве куповати аустриске „цванци-

гере“; нарочито у очи вашара у Пешти. Због овога

је београдски базрђанбаша Панта Хаџи Стоилов у

једном писму изложио Милошу потребе за берзом
и објаснио му какве берзе изгледају. Хотећи да о-

стане најмоћнији мењач у земљи Милош се овој
молби- није одазвао, те је требало чекати све до

1898 када је берза отворена.

Саобраћај
У почетку Милошеве владе путеви су били вр-

ло рђави. На једвите јаде колима се могло ићи од

Београда до Палежа (Обреновца), одакле је један
пут водио за Ваљево, а други дуж Саве за Шабац,
па преко Мачве на Дрину и уз Дрину до Зворника.
Други је пут био Цариградски друм, а могло се ићи

и од Гроцке преко Смедерева и Пожаревца до Го-

лубца. Милош је одмах издао наредбу да се оправ-
љају стари и граде нови путеви, а ово је у јачој
мери чињено нарочито после Једренског мира

(1829). Путеви су се звали „крченици", јер су се

пробијали кроз окрчене шуме и у прво време нису
имали горњи слој, а доцније су рађени као мака-

дам, са подлогом и без ње. Били су невешто рађени
и никад нису око брда правили завијутке, већ га

секли не обзирући се на узбрдицу и низбрдицу. Би-

ли су врло широки, средином ошанчени малим јар-
цима између којих је био простор за коловоз. Са

обе стране коловоза постојале су широке стазе за

прогон. Овако широки, путеви су били сигурнији од

разбојника, а њима се и стока којом се трговало

могла лакше гонити и успут напасати. Путевима су

у сасвим примитивна кола презани само волови, док

су коњи служили само за јахање и пренос робе. Тур-
ски татари имали су мезулане у Београду, Па-

ланци и Јагодини, где су се увек могли добити коњи

под кирију. Од Београда до Цариграда било је 17

мезулана са дужином пута од 183 сата. Овај се пут

прелазио за 7—40 дана „татарског терања“. Из-

државање ових станица у Београдском Пашалуку
падало је на терет Срба и оно је у 1818 год. изно-

сило 159.820 гроша. Закупци у Јагодини и Паланци

били су Срби, а у Београду чешће Турци. Мезула-
нама је био циљ да обезбеде само званичан саобра-

haj турских власти. Како су, међутим, кроз нашу

земљу путовали и странци и курири страних др-

жава ферманом од 1824 извршене су измене у мезу-

ланама. На место мезулџија постављени су кириџи-
баше који су, имајући већи број коња, давали коње

под закуп и приватним лицима. Праве поште у са-

мом почетку није било, већ су писма слана по при-

ватним лицима. У 1816 основане су „вилајетске по-

ште“, од којих су седам дуж Цариградског друма

биле главне, са 233 коња. Било је и 20 споредних

вилајетских пошта са 101 коњем свега. До Сретењ-
ског устава (1835) надзор над поштама водила је
Кнежева канцеларија и попечитељ унутрашњих де-

ла. 20 фебруара 1835 постављен је за првог управ-

ника поште Јаков Јакшић.
Сем наших пошта постојала је и аустријска

пошта у Србији. Турска је на основу капитулација
била дужна да врши курирску службу аустриске

владе за пренос дипломатске преписке између Беча

и Цариграда.,Пошто је Србија била вазална, пренос

су овај преко њеног земљишта вршили татари. Го-
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дине 1836 Аустрија је установила у Београду кон-

сулат, те су отада њени курири, ван домашаја
турских власти, слободно пролазили кроз Турску.
Ова је обавеза прешла и на вазалну Србију, те су
због развијања привредног живота код нас аустри-
ски курири вршили и посредничку улогу за поштан-

ске везе између Србије и места кроз која су прола-

зили путујући за Цариград. Аустријска поштанска

експозитура при консулату у Београду имала је фи-

лијалу у Алексинцу, тада нашој граничној вароши

према Турској. Аустриска пошта примала је и от-

прављала писма и новчане пошиљке за целу Евро-

пу, наплаћујући извесне таксе. Како су поште у Ср-

бији као грана државне администрације установ-

љене тек 1843 вршиле само унутрашњу службу, не

имајући везе са иностранством, међународни по-

штански саобраћај Србије вршен је искључиво пре-

ко Београда и Алексинца аустриском поштом. Ср-

бија није добијала ништа од поштанских такса ау-

стриске поште. Аустриска пошта у Србији укинута

је 1869, кад је закључена наша прва поштанска кон-

венција са Аустро-Угарском. Незна се тачно кад је

аустриска пошта у Србији основана.

Пре оснивања првих пошта у Србији писма су

из Београда слата по писмоноши 2—3 пута недељ-

но у Крагујевац, где их је Милош понекад и отва-

рао. Права пошта отворена је тек у мају 1840 г. у

Београду и у јуну у Крагујевцу. При путовању но-

ћивало се по сељачким мејанама, а могло се и у

свако доба искористити гостопримство и ноћити по

приватним кућама.

Путеви су рађени кулуком и народ је и мосто-

ве градио о свом трошку те је и једно и друго у на-

роду изазивало велико незадовољство. Предвиђа-

јући рат између Русије и Турске Аустрија је пред-

ложила кнезу Милошу да сагради пут кроз Србију

како би Аустрија могла њиме слати своју пошту за

Турску, која је долазила преко Влашке. Због овога

је Милош за непуну годину дана оправио Цариград-

ски друм, тако да је он постао „најлакши и најси-

гурнији пут између Европе и Цариграда“. Поправ-

ком старих и просецањем нових путева у Србији се

не само побољшао саобраћај већ се и безбедност

знатно поправила, те је нестало хајдучије.

Дунавом, Савом и Дрином обављао се речни

саобраћај. Уз Дунав је доношена со, а низ Дунав

су босански бегови дереглијама растурали суве

шљиве, крушке, пекмез, мед, брезове метле итд. Са-

вом је вођена трговина са Босном. Средиште пло-

видбе у Србији 1834 г. било је у Доњем Милановцу.

Исте године отпочело је и пловидбу поред наших

обала Дунавско паробродско друштво, које је 1838

год. почело и пловидбу Савом.

У Милошево доба рађено је на регулацији Дри-

не те је отето доста зиратне земље од њеног пу-*

стошења. Радило се и на томе да Морава постане

пловна.

Путовање по Србији у прво доба Милошеве

владе било је врло опасно због разбојника и зверо-

ва. Доцније се благодарећи мерама предострожно-
сти што их је Милош предузео, ово стање тако по-

правило, да 1834 Боа-ле Конт тврди: „нема земље

у којој се путује са више безбедности него ли у Ср-
бији“.

Царинарнице и базерђанбаше

Извоз и увоз обављани су преко царинарница,
шеснаест на броју: шабачке, митровичке, оструж-

ничке, вишњичке, грочанске, смедеревске, дубра-

вичке, рамске, варваринске, јасичке, обрешке, ли-

вадачке, црвеничке, горњоморавске, доњоморавске

и виничке. Од свих царинарница најважнија је била

београдска. Њу је до 21 децембра 1833 држао бео-

градски везир. Београд је био главно место увезене

индустриске робе са стране. Остале царинарнице

биле су од мање важности. На њих је била упућена
наша извозна трговина у стоци и земаљским про-

изводима, ретко је кад преко њих увожена инду-

стријска роба.
Како је Београд био главно место за наш увоз

Милош је још у почетку 1816 год. поставио за у-

правника српске трговине базерђанбашу и

дворског лиферанта Наума Ичка, који је, добро от-

прављајући послове, остао на том положају до но-

вембра 1820. За њим је за базерђанбашу постав-

љен Хаџи Никола Константиновић Брзак, који је

на положају остао 11 година, не вршећи све по-

слове које je обављао Ичко. Због развијених коми-

сионарских и трговачких послова Милош је у по-

четку 1821 год. поделио послове базерђанбаше. Ни-

кола Брзак посветио се као консул само развијању

трговачких послова, а за базерђанбашу дошао је

Марко Георгијевић. Њега је 1824 заменио Алекса

Симић, најписменији и најсавеснији чиновник Ми-

лошеве Србије. Са базерђанбашког положаја Алек-

са је смењен 1829, када је постао члан кнежеве

свите. Исте године у Београду је основана „кан-

целарија за прикупљање прихода консулат,

чији је управник био најпре Анастас Гута, а потом

Пантелија Хаџи-Стојило, који је заменио и Гуту,

управника консулата, и Николу Брзака, управника

књажевског консулата.
И везир је имао свога базерђанбашу, обично

Србина. Од 1815—1821 везиров базерђанбаша био

је Јордан Хаџи-Георгијевић, па га је 1821 заменио

Георгије Н. Петровић. Верни везиру, ови су људи

били одани српској мисли, те су Милошу тајно све

достављали што се код везира у Београдском гра-

ду дешава и спрема.

Приход од свих царинарница у Србији до кра-

ја 1834 рачунске године утицао је у приватну кне-
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жеву касу, као његов лични приход; од почетка

рачунске 1835 овај је приход постао државни те

је утицао у државну касу.

Варошки живаљ

Општи привредни развитак којим је земља

одисала још у доба прве владе Милошеве при-

вукао је пажњу најпре Срба из Аустрије, па по-

том осталог страног света. Ослобођена Милошева

Србија имала је врло много разноврсних потреба,
те су стога у њу нагрнули занатлије из Аустрије,
да са новим занатима задовоље потребе које Ср-
бија раније није имала. Сад у њу долазе пекари,

кројачи, обућари, књиговесци, књижари, звонари,
чак и апотекари. Тако је 1830 год. дошао и Матеј
Јовановић да отвори прву апотеку у Београду.

Привредни напредак земље имао је нарочити

утицај на преображај вароши у Србији. У закар-

латској домовини Срби нису живели по варошима.

Освојивши вароши на Балканском Полуострву Ср-
би су се у њима измешали са староседеоцима и убр-
зо прилагодили варошком животу. У почетку тур-

ског господства над Србијом Турака је, сем гар-

низона и власти, по варошима било мало. Шта ви-

ше, број Срба се тада по варошима повећао при-
доласком .сељака који су због небезбедности са

села бежали у варош. Доцније је због честих бе-

жања у Аустрију српски живаљ по варошима број-
но ослабио и место Срба растао је број босанско-

херцеговачких потурица и правих Турака, затим

Цинцара, Евреја, па чак и Срба из Јужне Србије.
Због овога су српске вароши добиле етнографско
шаренило, које се није запажало на селу, јер је на

селу било само Срба. Временом је број Срба по ва-

рошима сасвим опао, тако да их негде није ни би-

ло. Сви су се варошани бавили трговином и зана-

тима и између њих и сељака постојала је прилична -
мржња, стога што су варошани сматрали сељаке

за простаке, а сељаци варошане за готоване и от-

паднике, јер су ови носили се и живели по турским

обичајима, у случају буна и ратова бежали у Ау-
стрију или се са Турцима варошанима затварали

у тврђаве итд.

Привредни полет и јачање српског живља по

варошима отпочели су наново у слободној Мило-

шевој Србији, о чему ће бити говора доцније.

VIII

ВЛАДА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

(1842—1858)

Саобраћај
Економско јачање земље продужило се и под

кнезом Александром Карађорђевићем. Његова је
влада обратила нарочиту пажњу подизању путева.
Године 1848 појавило се височајше решење ~како

друмови поштански, трговачки и сеоски да се обе-
леже и праве и колико широки да буду“. Друмова
је по једној непоузданој статистичкој белешци мо-

гло у 1858 бити око 1200 км. Ну ипак није их било

ни у скромној мери довољно и веза између њих

била је тако рђава да је још било могуће да у јед-
ном крају земље влада глад док се у другом крају
осећало обиље хране. Како они нису били довољно

подесни за колски саобраћај, пошта се радије
преносила на коњима. Узроци неразвијености пу-
тева лежали су у немању инжењера и недовољно-

сти кредита.

Фаоричка индустрија у доба владе Александра
Карађорђевића нема чак ни трагова. Ну занати

постоје и развијају се. Кснафи су се сачували још
из доба нашег ропства, само њихова организација
није била једнообразна, ни складна са новим при-
ликама. Због тога је држава 1847 прописала еснаф-
ску уредбу, која је важила за занате и радње у ва-

рошима. Занати су подељени на еснафске и не-

еснафске. За еснафске је био потребан мајсторски
испит. Где год је било 12 занатлија истог заната

морали су организовати еснаф, иначе су се мај-
стори сличних заната у једној општини организо-

вали у мешовити еснаф.
Исте 1847 обновљена је и тополивница у Бео-

граду и 1857 премештена у Крагујевац где је и

данас.

Влада Александра Карађорђевића имала је за

поште и телеграфе неоспорних заслуга, јер је 1843

организовала пошту као грану државне админи-

страције. Њоме је она управљала преко својих чи-

новника, завевши редовни поштански саобраћај по

једној сталној тарифи. До 1856 писмоносна пошта

је ишла двапут, а од 1856 трипут недељно: ама-

нетна двапут месечно. Влада Александра Кара-
ђорђевића је постројила и први наш телеграф
1854—5 године предавши га публици у пролеће
1855 год.

Зајмови

Благодарећи штедњи коју је држава спрово-

дила државна каса имала је доста уштеђеног нов-

ца, те је према томе она и постала прва кредитна

установа у Србији. Још 12 септембра 1839 издата

је уредба о зајмовима из државне касе. Зајмови
су се, по тој уредби, имали давати по 6°/ 0

на не-

покретну залогу, до две трећине њене вредности.

Рђава страна ове уредбе била је утврђивање мини-

мума позајмице, јер је најмања сума зајма била

утврђена на 50 дуката, па се 1841 та сума подигла

на 300 дуката, да се 1858 спусти на 100 дуката.
Ове исте године узакоњено је да се зајам даје само

до половине вредности непокретне залоге и да се

уз интерес отплаћује и део главнице, тако да у ро-

ку од 234- године цео зајам буде исплаћен.
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Зајмове су давале, по IО°/ о интереса, оп-

штинске касе, али су ти зајмови зависили од кме-

тове воље и били су мали, јер су општине биле

сиромашне.
Због непокретне залоге и разних формално-

сти зајмове је било тешко добити и сви људи сла-

бијег материјалног стања одбијани су од добијања
зајмова, те су се отуда сељак и ситан трговац
овим установама ретко кад могли користити. Они

су стога били упућени на газде, приватне зајмо-
давце, који су им уз законит интерес од 12°/0 на-

плаћивали још 2—lo гроша месечног интереса на

дукат.
Ипак су се давањем државног новца на зајам

користили наши увозници, који су тада слабих

кредитних веза имали само у Аустрији, Како им је
и овај мали кредит на страни отказан 1857, да не

би наступила криза код трговаца држава им је при-

текла у помоћ са 50.000 дуката зајма. Педесетих

година зајмови које је држава давала били су не-

довољни нашој развијеној трговини, те отуда на-

рочито београдска чаршија тражи оснивање На-

родне банке.

Трговина
Што се спољне трговине тиче, њен главни

предмет била је и даље жива стока; сви остали по-

љопривредни производи били су према њој од спо-

редног трговинског значаја. Ради њена развића

још 1838 год. бурунтије су биле само проста фор-
малност, а 1855 год. оне су сасвим укинуте, те је

трговина постала слободном за све класе, изузев

чиновника, којима је влада још 1848 забранила да

се баве трговином. Најзад 1847 издана је еснаф-
ска урдеба, којом је занатској радиности дата је-

дна озакоњена организација.
Слобода и рентабилност трговине увукле су у

трговину чак и сељачки елеменат, тако да се го-

ворило „да је сваки ђаво посто трговац“. Трго-
вина се схватила као мешавина коцке и преваре,

што је уосталом разумљиво кад се узме у обзир

да је у то доба наш сељак био више сточар но ра-

тар. Ну ипак је за трговину требало способности,

утолико пре, што није било ни довољног кредита,

ни добрих путева, судова итд. Под таквим околно-

стима у трговини је могао успети само човек, ка-

дар да савлада све тешкоће: „теретне путеве,

рђаве конаке, незгоде природе, ћудљивости и са-

мовољства људска“.
Ова живост наше трговине дошла је отуда

што је за време Кримскога рата (1854 1856)

много повећани извоз наше стоке, ракије и жита

Дунавом унео у земљу многе новце и увукао у ip-

говину многе људе. Кад се закључио мир, трго-

вина је нагло стала, јер су цене у Угарској пале, а

затворила се истовремено и тржишта на доњем

Дунаву, где су наши артикли продавани. Зато је
1856 настала нека врста новчане и трговачке кри-
зе и зато су многи трговци шпекуланти пропали.

Париским уговором од 1856 Дунав је постао

међународном реком, те се отуда очекивало да ће

Србија имати огроман транзитни значај, утолико

пре што се говорило и о железници Београд—Ца-

риград. Због тога су београдски трговци тражили

модеран трговачки законик и завођење трговачких

судова, установљење Народне банке, поправку пу-

тева, разгранатост поштанског саобраћаја итд. Ну
после Париског мира Александар Карађорђевић је
убрзо пао, не стигавши да изда трговачки зако-

ник. Установљење трговачког одбора (1857) био

је једини акт који је још његова влада предузела

ради трговине. Овај је одбор био састављен од тр-

говаца и занатлија и циљ му је био да бди над ин-

тересима заната и трговине.

Пољопривреда
У погледу пољопривреде влада Александра

Карађорђевића бележи такође знатне успехе. С

укидањем турских спахилука тридесетих година

наш је сељак постао слободан господар земље коју

ради, али је истовремено био остављен и сам себи.

Тек се 1847 год. појавио „Чика Срећков лист“ (у-

--редник Атанасије Николић начелник Министар-

ства унутрашњих дела), намењен рационалној зем-

љорадњи, лист који је убрзо престао због малог

броја претплатника. Године 1848 Николић је почео

учити земљорадњи осуђенике у Топчидеру, па је
после (1851) цео Топчидер претворен у државну

економију, јер се мислило да he осуђеници, после

одржане робије, разнети по народу оно што су у

Топчидеру научили. Због овога се утицај топчи-

дерске економије није ни дао осетити, јер робијаши

нису могли бити пионири нашег пољопривредног

напретка. Отуда је 1853 год. отворена прва „Зем-

љоделска школа", у коју је сваки срез слао по је-

дног или два питомца, који су се за време од две

године школовали о државном трошку. Циљ је и

овде био промашен, јер се свршени питомци нису

враћали у село на рад, већ одлазили у државну или

у општинску службу. Ради унапређења сточарства

подигнута је ергела у Ћуприји (1852), те она и

Земљоделска школа у Топчидеру претстављају

најважније мере пољопривредне политике под А.

Карађорђевићем.
Утамањивање шума, започето под Милошем,

наставило се и под Карађорђевићем, чија је влада

много више пажње посветила истраживању руда,

хотећи да се њима обогати. Највећу пажњу приву-

као је Мајдан-Пек у чије је експлоатисање држава

уложила много новца, па после девет година рада

опазила да јој се то предузеће не исплаћује. Ово је

наступило, и поред тога што је у Мајдан-Пеку било
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доста гвоздене и бакарне руде, великих шума и во-

дене снаге, зато што су путеви били рђави и што

није било стручних радника. Отуда је чиста штета

износила милион и по форината, те је зато Мајдан-
Пек највећи неуспех владе А. Карађорђевића.

Државне потребе нагнале су државу да 1850

у Топчидеру подигне фабрику за израду војни-
чког сукна и ћебади. Она је радила до 1870 па је

продата као нерентабилна. Ова фабрика, кнежева

пивара у Београду (1850), Косовљанинова у Јаго-
дини (1852) и Кренова (1852) у Чачку престав-
љале су нешто што је личило на фабричка пре-

дузећа у доба кнеза Александра.

IX

ДРУГА ВЛАДА МИЛОША И МИХАИЛА

(1859—1868)

Доба друге владе Милоша и Михаила обеле-

жено је даљим поступним економским напретком

Србије. Овај је напредак највише окарактерисан

стварањем Управе фондова. Кнез Милош је хтео

ослободити сељаке зеленашких дугова и на тај на-

чин што је допустио дужнику да заклетвом у цр-
кви обара доказну снагу облигације. Оваква прак-

са почела је убијати кредит, те се Михаило реши

да организује незеленашки кредит издавањем за-

кона о Управи фондова, 24 августа 1862. Под тим

именом створен је нарочити фонд, у који су се ује-
динили сви дотадашњи фондови главни школ-

ски фонд, фонд чиновничких удовица, фондови цр-

квени, манастирски и болнички. Уз то је Управа

фондова добила на руковање и пупилске и депо-

зитно судске новце, па онда на приплод општинске

и приватне капитале, за које је држава иначе оба-

везно јамчила. До 1866 најмања сума коју је по

6°/0 Управа фондова позајмљивала износила је
1000 гроша, па се после та цифра морала спустити

на 500 гроша како би и сиромашнији сељаци могли

узимати новац на зајам, јер се он само издавао на

залогу земљишта. Прве последице стварања Упра-
ве фондова су неосетне, јер Управа није имала

филијале по унутрашњости, за зајам је требало до-

лазити у Београд итд. Отуда је њена установа по-

могла више газде но сиротињу и није сузбила зе-

ленаштво, али је и поред тога била врло корисна.

У погледу отварања Народне банке учинило

се под Михаилом врло мало, Године 1864 Трговач-
ки одбор је решио да отвори упис њених акција, а

1867 одређена су лица да израде банчине статуте,

и на томе се остало. У погледу рударства Мајдан-
Пек је 1859 уступљен једном француском друштву,

па је 1866 с њим раскинут уговор и Мајдан-Пек
стављен под војну управу, те су отада ствари у

њему кренуле на боље, нарочито се копање бакра

добро исплаћивало.

Михаилова влада трудила се да развије негова-

ње свилене бубе, иначе је имала да се бори са вели-

ким економским тешкоћама због неколико нерод-
них година (1861, 1863, 1864 и 1866). У подизању
економског богатства земље није ни могло бити

великих успеха, јер је за то требало новаца, а они

су трошени на војску и дипломатију. Под Михаи-

лом је учињен и први корак за ковање српског

новца по десетном систему. Тада су, и поред Пор-
тиног протеста, исковани први српски новци од

бронзе (од 0.10, 0,05 и 0.01 паре).

У доба друге владе Милоша и Михаила извр-
шио се и један важан процес. У првој половини XIX

века у варошком становништву, главном потроша-

чу индустријских артикала, владала је још увек

турска култура, чак и код становника који нису
били Турци. Ради тога за све то време увоз из

Турске био је врло жив и односио се на фесове,

шамије, гајтане, ћитабију, џемадане, шајак, кујун-
џиске и седларске израде итд. Ово господство тур-

ске културе почело је опадати чим су Турци по-

чели напуштати српске градове. Место турске кул-

туре почела је продирати српска и европска, те су

миндерлуке истиснули дрвени и гвоздени кревети,

долапе ормани, фесове и шамије —• шешири, је-

меније и нануле папуче и штифлетне ит.д. За-

падна производња тукла је турску производњу у

Србији најпре због цене и квалитета, а затим и

због грађења аустро-угарских железница, које су

допирале до саме српске границе. Иначе су пред-

мети увоза и извоза и даље били исти који и ра-

није, а трговински биланс био је активан.

За време друге владе Милошеве израђен је
25-1-1860 год, Закониктрговачки за К њ а-

жевство Србије. Њиме су сви случајеви у

трговини правно регулисани. Законик говори о тр-

говцима, трговачким књигама, трговачком ортак-

луку и трговачким друштвима, о посредственици-
ма или сензалима, о набављачима или комисионе-

рима, о отправљачима и експедиторима, возиоцп-

ма или кириџијама, о доказним средствима у тр-

говачким дјелима, о меницама и о страном законо-

давству. Иако је трговачке односе ставио на са-

времену основу, законик није још дуго изменио у

животу традиционалне обичаје који су владали у

односима наших трговаца.

У 1864 донет је Закон о сувоземним јавним

друмовима, којим су путеви подељени на држав-

не, окружне и среске, а имали су се и даље радити

кулуком. Како народна снага није била организо-

вана како треба, при изградњи путева нису доби-

јени видни резултати. Километража путева се у-

множила, али је њихов квалитет био рђав, јер још

увек нисмо имали добрих стручњака.
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X

ДОБА НАМЕСНИШТВА

(1868—1871)

Примитивна привреда, патриархалан живот и

недовољност саобраћаја ометали су и за време на-

месништва бржи економски развитак земље. Ну
и поред тога, осећало се нешто што је личило

на привредни полет, нарочито у Београду. По

исељавању Турака Београд је почео брзо губи-
ти изглед источњачке вароши. Свуда су се почеле

рушити турске старе куће, исправљати старе и

просецати нове улице. Да би покрила трошкове

око регулисања вароши држава је продавала тур-
ска имања, те се о куповини и продаји плацева и

зидања говорило на све стране, што је давало у-
тисак привредног полета.

У ово доба код нас наступа нека врста маније
за удруживањем, нарочито у Београду. Најчешћа
су удружења произвођача и потрошача. Тада се

стварају дружине столарско браварска, хлебар-
ска, кројачка, обућарска итд. Основана је чак и

једна потрошачка дружина под непосредном упра-
вом творца социалистичких идеја код нас, Свето-

зара Марковића. Олако основане, ове су дружине

брзо и пропадале, јер нису имале организаторске
способности и довољно класне солидарности. Није
успео ни покушај са приватном иницијативом да

се трговини да модеран кредит. Тада је основана

Прва српска банка (б јуна 1869) са капиталом од

200.000 дуката. Поред домаћих капиталиста по-

ловину капитала уписало је једно страно друштво

Франко-угарска банка из Пеште. Ова банка

није била новчанична, већ депозитна и есконтна,

зато, иако једина, није била одушевљено примље-
на од наше публике. У самом почетку свога рада

ова се банка упустила у многе и разноврсне по-

слове имитујући Credit mobilier у Француској. Са

половином страног капитала, она је почела спеку-

лисати са босанским шумама и изграђивати пругу

Карловац—Река. Претрпевши слом на берзанским

спекулацијама у Бечу и Пешти и велике губитке
на грађењу једног дела железничке пруге Инђија—

Митровица, ова је банка брзо ликвидирала.
Боље се прошло са установом Окружних ште-

дионица. Сељак је био зеленашки презадужен, а

Управа фондова није му могла помоћи, јер су се

њоме највише користили Београђани. 21 октобра
1871 год. намесничка влада основала је Окружне
штедионице давши им на руковање новце општин-

ске, црквене, манастирске итд. Окружне штедио-

нице могле су примати и новац на штедњу, никад

испод 10 гроша чаршиских, ни преко 120.000 гроша,

а давале су 5% својим повериоцима и узимале

7% дужницима. Зајмови су били краткорочни —■
од шест месеци до три године, а давани су само

становницима оних округа који су имали штедио-

нице (таквих је округа било свега 5 од 17). За њих

није требало имати непокретног имања, давани су
и на основу општинског јемства. Како се могло у-
зајмити најмање 5, а највише 500 дуката и како

штедионице нису располагале великим сумама,
приватни зајмодавци су из њих просто разграбили
новце, те је сељак опет остао без кредита.

Рђаво искуство са Првом српском банком и

Окружним штедионицама није могло искоренити
појаву нових приватних новчаних завода. Тако је
1870 основан први и једини приватан завод

Београдски кредитни завод. Идуће го-

дине (1871) основане су Ваљевска штедио-

ница и Смедеревска кредитна банка.
Ови су заводи у прво време били сасвим слободни.
Нити је постојао закон о акционарским друштвима,
нити је над њима владин надзор био уређен, нити

су акционари били заштићени неким правима про-

тиву несавесне управе.

Под намесништвом је 15 октобра 1870 донет

и Закон о сеоским дућанима, по коме су

се дућани могли отварати само у оним местима где

то реши општински збор. Да се овим отварањем

неби оштетили интереси варошких трговаца, за-

кон је наређивао да се сеоски дућани смеју отва-

рати само по селима удаљеним 4 часа хода од ва-

роши. После овога отпочело је нагло отварање се-

оских дућана.
Намесништво је основало и Земљоделско-

шумарску школу (19 октобра 1870), коју

Србија, иако земљорадничка земља, није имала.

Приватном иницијативом створено је 1869 и Д р у-

штво за пољску привреду, које је изда-

вало пољопривредни лист Т е ж а к. Нешто заслу-

га има намесништво и за поштански саобраћај. Оно

је у поштански саобраћај увело дилижанс, наше

најбрже саобраћајно средство пре железница. Ди-

лижанс је уведен 1870, најпре на главној линији

Београд—Алексинац четири пута недељно и Бео-

град—Шабац једанпут недељно.

У погледу индустрије доба намесништва нема

нарочитог полета и поред тога што се говорило да

ће Србија без индустрије остати вечито сирома-

шна земља. Живећи још увек врло патриархалним

животом, ми смо били врло слаби купци индустриј-

ских артикала, а поред тога домаће тржиште за

индустријске артикле било је и очашо мало. Пре-

ма попису од 1866 наше се становништво оавило:

пољском привредом 90,08%

занатима 5,32%

трговином 1,54%

свим осталим 3,06%

Па ипак је нешто од индустрије још тада поникло.

Осниване су фабрике шпиритуса, ћебадп и сукна.
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Фабрика сукна основана је у Ужицу (1870) и једи-
но је она имала нешто успеха благодарећи др-

жавној помоћи. Радила је до 1880 год. у којој су

години странци Минх и Шумпетер подигли у Па-

раћину велику модерну фабрику вунених ткани-

на и узели за свог трговачког директора власника

ужичке фабрике сукна (Стојана Поповића).
Тако се, дакле, уколико је постојао, при-

вредни полет запажао седамдесетих година про-
шлог столећа само по варошима. Село је у погле-

ду економске живости било још јако дремљиво.

XI

ДОБА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА

(1871—1889)

Под владом Милана Обреновића донета су

четири закона који су доста утицали на наш при-

вредни развитак. Ти су закони: закон о мерама,
закон о ковању новца, закон о потпомагању ин-

дустријских предузећа и закон о шест дана земље.

Закон о мерама (1 децембра 1873) учи-
нио је крај непрецизним турским мерама. Све до

његове појаве постојале су код нас разнолике ме-

ре за дужину и тежину, разнолике не само по раз-
ним варошима већ и у оквиру једне исте општи-

не. Ова разноликост и несигурност у мерама од-

бијала је странце од наших тржишта и ометала и

развитак наше унутрашње трговине. Метарски си-

стем је ову незгоду отклонио јер је постао обаве-

зан чим се закон појавио и поред тога што тадаш-

ња Србија није била потписала међународну ме-

тарску конвенцију. Ова је потписана тек 1889 год.

И после другог устанка, све до године 1868, по

Србији су циркулисали турски новци, пошто срп-
ског новца није било. Сем турских, циркулисали
су и европски „цесарски“ новци, махом аустриски,

који су сматрани за бољ' од турских новаца. Укуп-
но је било 43 врсте новца у оптицају, од којих је 10

било златних, 28 сребрних и 5 бакарних. Најчешћи
су новци били мамудије, аспре, рубље, цванцици,

талири итд. Због разноликости валуте влада је при

прикупљању пореза морала стално одређивати
курс ових новаца према грошевима и парама и курс
грошева и пара према цесарском дукату. Порески
грош вредео је два чаршиска гроша. Један овако

неуједначен систем отежавао је нашу и унутарњу
и спољну трговину, те се стога осећала велика по-

треба за ковањем нашег националног новца. Први
корак у овом смислу учинио је Кнез Михаило, за

чије су владе и поред портиног протеста, исковани

први српски бакарни новци од 0,01, 0,05 и 0,10.
дин. Ови су се новци јавили пред саму трагичну
смрт кнежеву. Исковани су у Бечу. Кнежев лик

моделисао је медаљер А. Шарф. Нешто пре њихове

појаве Михаило је забранио сваки увоз бакарног
новца у нашу земљу.

Ковање новца продужио је кнез Милан Обре-
новић. За његово се доба (30 новембра 1873 год.)
појавио закон о ковању „српске сребрне монете“.

Овим је законом Србија примила за своју монету
начела и одредбе латинске новчане уније. За сре-

брну новчану јединицу утврђен је динар у вредно-

сти 100 пара тадашњег пореског течаја. Сад су се

појавили први српски сребрни новци у обновљеној
држави, комади од 5,2, 1 и 0,50 динара. Туђе ситне

сребрне новце министар финансија истискивао је
из течаја поступним побијањем њихове вредности,

док се курс стране, крупне, сребрне и златне ва-

луте утврђивао законом, јер је био колебљив. Као

што нам је закон о мерама унео тачност и сигур-

ност у мере, закон о сребрном новцу имао је да нам

да сталност новца, У 1882 год. укупна количина

нашег искованог новца износила је 24.734.737

динара.

Под Милановом владом донет јеиЗакон о

потпомагању индустриских преду-

зећа (31 децембра 1873). Овај је закон предвиђао

давање повластица било у виду монопола, било у

виду разних ослобођења од увозних и извозних ца-

рина, сечење државне шуме могло се уступити

приватној личности итд. До концесија се долазило

административним, а не законодавним путем. Одо-

браване су кнежевим указом на предлог министра

финансија. Њима се хтела подићи наша индустрија,

ну у јачој мери то је било немогуће јер су нашу ин-

дустрију тада могле више потпомоћи заштитне ца-

рине, а ми их као несамостална држава нисмо и-

мали, јер су царински уговори Турске са страним

државама важили и за нас. Ови турски уговори

стављали су на аустриске увозне артикле у нашу

земљу врло ниске царине, те се због тога наша

млада индустрија није могла такмичити са аустри-

ском. Поред тога ми нисмо имали ни довољно ка-

питала, ни стручне спреме код подузетника и рад-

ника, ни довољно велике привредне области, ни

горива, ни саобраћајних средстава. Па ипак су ин-

дустриска предузећа постепено ницала. Најбоље су

пролазили млинови. Први парни млин (сада млин

Ј. Ф. Вшетачке) подигнут је у Београду 1863, а

први млин са турбином подигао је Игњат Бајлони

у Малом Црнићу 1870. Била је већ нешто развијена

пиварска индустрија (Кнежева пивара у Београду

1850; Косовљанин у Јагодини 1852; Фердинанд

Крен у Чачку 1852; и доцније Торђе Вајферт у

Београду 1873); сад се сем фабрике сукна у Пара-

ћину подижу и неке фабрике за израду кожа и је-

дна фабрика стакла.

Закон о шест дана земље (24 децем-

бра 1883) је за наше привредне прилике био један

од најважнијих. Још је Милош 1836 заоранио да се

сељаку за дуг могу продати кућа, башта, два вола

крава. 0 томе се у указу од 1836 каже: „да би се
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предупредила бедност и пропаст многих фамилија,
која отуда происходи, што многи задужују се на

сва движима и недвижима добра, па кад не могу
овог дуга свог исплатити, продају им се сва до-

бра... и тако им жена и деца... сасвим пропадају...
уређујемо и закључујемо да... у селима на кућу,
баштину, два вола и краву, нико се задужити не

може, нит ће се интабулација... ни пред каквим су-
дом за правилну признати." Законикограђан-
ско судском поступку од 1865 још више је
заштитио сељака јер се окућје које се није смело

продавати проширило на два дана орања. Закон од

1873 проширио је забрану на шест дана орања.
Имање пространо шест дана орања сељак није смео

ни задужити, ни отуђити, неотуђиво окућје могло

се само деобом задруге испарчати. Закон о шест

дана земље онемогућио је потпуно осиромашење
сељака, он је по речима г. Сл. Јовановића ~мали

посед учинио непроменљивим и неразоривим; он га

је тако рећи окаменио и дао Србији, за неодређено
време, тип земље малих сеоских газда“. Већа се га-

здинства нису могла створити, богатији људи нису
могли куповином ситних имања направити велике

комплексе земљишта, јер су ситна имања била не-

отуђива.

Мере, важније од свих поменутих закона,

предузете у интересу привреде и трговине за Ми-

ланова доба јесу оснивање Народне банке и поди-

зање железница.

Пре појаве Народне банке, поред раније по-

менутих завода, никле су 1880 Шабачка штедио-

ница и 1882 Београдска задруга и Обреновачка ште-

дионица. У овим и ранијим заводима није било

банкарско-техничких спремних лица те су стога

први банкарски чиновници били Срби из Војводине.
После прогласа независности намеравало се да

се концесија за нашу новчаничну банку да је.дној

страној финансијској групи, ну ова је намера про-

пала благодарећи отпору Народне скупштине и

београдских трговаца. Тако је установа Народне
банке постала наша ствар. За оснивање Народне
банке радило се још под Кнезом Михаилом. Тада

је (1864) Трговачки одбор решио да се за Народну

банку отвори упис акција. Године 1867 одређена

су и лица да израде банчине статуте. Ну на томе

се остало све до 6 јануара 1883, кад је донет закон

о Народној банци. Иако је законом и страном ка-

питалу био допуштен упис акција, у колико их до-

маћи капитал неби уписао, домаћи капитал уписао

је сам све акције, те је тиме страни капитал одмах

отстрањен.

Народна банка је била приватно акцио-

нарско друштво, повлашћено од државе и ставље-

но под њен надзор. Основни капитал износио је

20.000.000 динара, подељен у 40.000 акција. Упис

акција отворен је 14 септембра 1883, а рад је по-

чео 2 јуна 1884 год. Новчанице су у почетку гла-

силе само на злато од 50, 100, 500 и 1000 динара

Држава их је морала примати на својим касама,

иначе њихов пријем у приватном саобраћају није
био обавезан, иако их је банка увек и одмах ис-

плаћивала златним новцем. Како се ове златне нов-

чанице нису дуго задржавале у публици, Народна
банка их је могла издавати само у износу своје ме-

талне подлоге. Због овога она није могла ни давати

публици велике кредите. Због тога је 1885 год., у
очи бугарског рата, због велике несташице новца

држава законом од 23 септембра овластила На-

родну банку да издаје сребрне новчанице од 10 ди-

нара. Иако у приватном промету примање новча-

ница од 10 дин, није било обавезно, оне су се одр-

жале, јер су биле јевтине. Тек је помоћу њих На-

родна банка могла у оптицај ставити већу количи-

ну папирног новца но што је имала металну подло-

гу. Прва циркулација наших новчаница износила

је свега 490.000 динара, па се после неколико го-

дина попела на 15 милиона. Златно важење се све

више напуштало у пракси уколико су новчанице

што гласе на сребро у публику продирале.
После отварања Народне банке почели су по

Србији на све стране ницати кредитни заводи, јер
их је Народна банка кредитирала. У 1882 год. укуп-

на количина нашег искованог новца износила је
24.734.737 динара. У ово време у земљи није било

много индустриских предузећа, те су већ посто-

јећи новчани заводи имали кредитом да послуже

само трговини. Ну како њихови капитали нису били

довољни, емитовањем новчаница Народне банке

ствар се променила, јер је Народна банка била у

стању да кредитира и новчане заводе, што је при-

помогло развићу радиности у земљи. Што се пак

новчаних завода тиче, њих је у 1888 било у Србији

37. Тај се број у 1895 г. попео на бб, а у 1905

на 112.

У погледу грађења железнице у Србији су пр-

ви кораци чињени још за време владе кнеза Алек-

сандра Карађорђевића. Кнез Александар желео је

железницу. У августу 1851 неки Енглези предузели

су мерење за пругу Београд —Цариград под изго-

говором да им је Турска дала концесију. Алексан-

дар их је позвао у Београд и са жаљењем им забра-
нио даљи рад, јер га за давање концесије, као вла-

дара земље, Турска није питала. После овога про-

пала су још четири покушаја да се изградњи же-

лезнице приступи, тако да је тек 12 марта 1875

год. донет закон о грађењу железнице Београд—

Алексинац. Ратови са Турцима одложили су рад

на овом питању све до Берлинског конгреса (1878).

Тада је у Берлински уговор о миру унета нарочита

одредба којом се Србија обавезује да изгради же-

лезницу Београд —Ниш и Ниш—Ристовац тур~

ска граница, односно Ниш—Пирот—бугарска гра-
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ница. Једновремено са грађењем ових пруга отпо-

чело је грађење пруге Смедерево—Велика Плана.

Прва српска пруга Београд—Ниш и Београд —Сав-

ски мост предана је саобраћају 15 септембра 1884

год. Доцније су постепено изграђени остатци ове

главне пруге и друге пруге у Србији.
Појавом железнице и Народне банке почињу

код нас јаче ницати индустриска предузећа омо-

гућена проширењем привредне области у ослобо-

ђеним јужним окрузима и државном независношћу,
помоћу које је држава могла да води самосталну

привредну политику, бар онде где joj није сметала

аустро-угарска конкуренција (рударство, пивар-

ство).

Што се спољне трговине тиче, у њој се осећа

разлика, ако се баци поглед на њено развиће после

независности. Од 1871—1875 она је просечно из-

носила 67.151.296 дин. годишње. За прве четири

године независности (1879—1882) она се попела

на 84.460.246 динара, што најпре треба приписати

повећању државе и њеног становништва. Ратови-

ма са Турском Србија је добила 10.307,19 км 2 . а

њено се становништво повећало за 303.097 душа.

Међутим, због тренутне и ванредне потребе раз-

них предмета после рата, дотле увек активан тр-
говачки биланс постао је одједном пасиван, тако

да је 1881 године извоз износио 40.127.146 дин. а

увоз 43.173.824 динара. Нови крајеви Србије унели

су у њену извозну трговину нову групу артикала

кудељу, у влакну и прерађену ужарију.
У Миланово доба променио се и однос између

Србијиних извозних производа. Значај стоке је опа-

дао, а растао извоз пшенице, кукуруза и сувих

шљива. Чак и у извозу стоке настала је разлика:
извоз свиња је опадао, а јачао извоз говеда, док је
због бољитка путева и подигнуте железнице и коњ

као саобраћајно средство изгубио важност, те је и

његов увоз и извоз слабио.

Пред окупацију Босне и Херцеговине (1878)

престала је наша воловарска трговина са Примор-
јем. Последњи дубровачки трговац воловарски био

је Иван Луцић. Он је све до 1866 године ортаковао

са ужичким трговцем Дамњаном Орловићем.
Ради унапређења воћарства основана је 1881

год. Винодељск о-воћарска школа у Бу-
кову, а 1882 Пољопривреднанижашкола
у Краљеву.

Због пораза у ратовима Турска је на Берлин-
ском конгресу изгубила Босну и Хергецовину у ко-

рист Аустро Угарске, четири округа у нашу ко-

рист, и Бугарску. Овим су се ствари нешто изме-

ниле. Дотле упућени на Турску, босански трговци
почели су сада чешће долазити у Београд, те су

тада ојачале фирме Анастас Павловић, Месаровић
и друге. Тада је Аустрија код нас куповала много

зоб за коње по својим гарнизонима, те су пренос

зоби вршили Срби. Тада су се материјално нештб

подигли Ужичани као кириџије. Сем тога, и осло-

бођени Бугари почели су куповати неку европску

робу код јачих београдских фирми. Па и поред то-

га, наша трговина са Босном и Бугарском у Ми-

ланово доба није била велика.Чак ни Турска није
играла значајнију улогу за спољну трговину Ср-
бије. Она је за нас била значајна само у толико у

колико су њен увоз и извоз за Европу ишли преко

Србије. Иначе је Аустро-Угарска задржала своје

прво место у увозу у Србију и извозу из ње.

Од 1887 биланс је поново постао активним.

Ово је дошло највише стога што се становништво

почело бавити више земљорадњод* но сточарством.
Сва занимања сем земљорадничког била су нера-

звијена. Према попису од 1884 Србија је имала

1,901.336 становника (39 на 1 км.), од кога је бро-

ја 84,11°/0 припадало сељацима, 6,56°/ 0 индустрији
и занатима, 2,3б°/ о трговини и саобраћају, а оста-

так свим осталим занимањима.

Саобраћајна средства су такође допринела

активности трговинскога биланса, јер је у 1882

год. Србија имала 3598 км. путева и спремала се

да гради и нове. Сем њих пловидба пограничним

рекама била је боље регулисана. Дунавско паро-

бродско друштво стекло је још раније, од Турске,

скоро монопол за пловидбу поред српске обале.

Како је оно својевољно наметало скупе тарифе, у-

плашило се да независна Србија не донесе законе

којим би се смањиле корисности овог монопола,

те је тога ради закључило са Србијом конвенцију

(1/14 априла 1885.) и донело повољније тарифе.

Ну и поред овога, Дунавско паробродско друштво

добило је конкуренте. Најпре се појавило Руско цр-

номорско паробродско друштво, које је аустро-у-

----гарском бродарству постало најопаснији такмац на

српској обали. Иначе, доцније Српско паробродар-
ско друштво није имало јаких веза са осталим реч-

ним и поморским бродарским друштвима, те стога

није ни могло отргнути српску трговину од Аустро-

Угарске и упутити је према морима. Његови бро-

дови ишли су највише Пешти где су одржавали

везу са Јужно-немачким бродарским друштвом,

које је примало транспорте са наших бродова и од-

носило их за Регенсбург.

Ну од највеће користи Србијином извозу била

је железница, предата саобраћају 1884 год. Она је

одмах почела обарање оних лица која су свој оп-

станак везивала за недостатак саобраћаја. Њоме

је створена непосредна веза'са Аустро-Угарском,

Бугарском и Турском, а преко Аустро-Угарске ве-

за са Европом. Тиме је утакмици осталих земаља

против Аустро-Угарске отворен повољан пут, те

се почео.јачати увоз у Србију из Енглеске, Немач-

ке, Швајцарске и Белгије. Благодарећи железници

у извоз су одмах ступили као нови артикли жива
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и клана живина, заклана стока, свеже воће итд.

Омогућивши јевтин, брз и повољан превоз робе,
железница је омогућила српског извозника да се

боље и успешније управља кратковременим тржи-
шним конјунктурама. Не треба заборавити да су и

аустро-угарске железнице допринеле српском из-

возу. Извоз северо-источне Србије ишао је највише
преко Базјаша, који је раније везан железницом са

аустро-угарском железницом. Извоз из Мачве и

северо-западне Србије олакшан је пругом Митро-
вица—Инђија (1883).

Треба напоменути да би у ово доба извоз Ср-
бије био далеко јачи да је она имала иоле боље

уређених унутрашњих тржишта. Њихов недоста-

так попуњавали су вашари, али су они били ретки
и имали су само локални значај. Од модерних тр-

говачких установа, сместишта, берзе, итд. није би-

ло ни трага, произвођач није могао продати онда

кад је хтео, већ је морао чекати купца итд. На

страни је српска конзулска служба била тек у по-

воју, боље уређена једино у Пешти и нешто доц-

није у Солуну и Бечу. Уз све то држави су били

потребни приходи, те је стога завела високе ца-

рине за извоз чи.ме је такође ометана спољна тр-

говина Србије.

Што се тиче унутрашње трговине са тргова-
чком робом, она је била сасвим примитивна. Тр-
говци из унутрашњости узимали су на ~тефтер“,
није било облигација и .меница. Рабаџије и кири-
џије долазили су у Београд за робу, загледали по

дућанима да ли има товара. Плаћање се удешавало
тако да се роба купљена у пролеће, плати на јесен,
а она с јесени у пролеће. Трговци из неких крајева
исплаћивали су робу тек после годину дана од дана

предаје, мали им је био обрт, те су ретко у Бео-

град долазили. Иначе сви су били поштени, свак је
и у земљи и на страни плаћао о року, банкротство
се сматрало за највећу срамоту, а ко би изгубио
кредит, презиран је. Ко је био без кредита нико му

низашта није веровао, отуда је клетва „да Бог да

ти чаршија не веровала" била страшнија од мно-

гих других, страшнијих по изгледу.

У Миланово доба закључена је 28-VI-1881 Ау-
стриско-српска тајна конвенција. По њеном чл. 4

Србија није могла склапати никаквог новог уго-

вора са неком другом државом без претходног

споразума са Бечом. Штетан по наше трговинске

интересе, овај је уговор био штетан и по занатли-

ство. Од овог су времена аустриски фабриканти
без конкуренције нагрнули у Србију, те су многи

занати пропали, утолико пре што је променом на-

внка и начина живота престајала потреба за про-

изводима неких заната, какав је случај био са но-

жарским, пушкарским, кујунџиским, баруџиским,

терзиским, абаџиским и још неким занатима.

Овај је уговор ометао и развитак наше инду-

стрије све до Царинског рата између Србије и Ау-
стро-Угарске.

XII

ДОБА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА

(1889—1903)

Влада краља Александра Обреновића више је
позната са политичких смутњи, криза и државних

удара, но са привредног напретка земље. Њено је
најважније дело конверсија државних дугова. За-

коном о конверсији државних дугова (23-VII- 1895)
заложени су монополски приходи за обезбеду ану-
итета. Ну упркос свима незгодама створеним рђа-
вим политичким приликама у Србији, економско

стање Србије се постепено поправљало. Земљорад-
ња се развијала на штету сточарства, трговина у

опште није променила карактер ранијег увоза и

извоза, али се ипак развијала, те j’e трговински би-

ланс бивао све већи. Трговина је и даље била нај-
више упућена на Аустро-Угарску, затим Турску,
Бугарску, Румунију, Грчку, Босну и Херцеговину и

Црну Гору. Транзит прелази преко Аустро-Угар-
ске, Бугарске и Турске; преко других балканских

крајева га или нема, или је врло слаб. Нарочито га

никако није било преко Босне.

Благодарећи трговини полако се стварао и

наш капитал. За Александрова времена изграђено

је око 70 мањих индустријских предузећа у Србији.

Центрима тих предузећа постајали су нарочито

Београд и Лесковац, овај последњи нарочито за

текстилну индустрију. У његовој се околини нај-

пре 1884 подигла прва фабрика гајтана, доцније се

подижу и друге текстилне фабрике. Иначе, инду-

стрија се уопште развијала сасвим споро, јер ју је

скоро онемогућавао трговински уговор са Аустро-

Угарском (1881) тиме што се на основу тог уго-

гора наша индустрија није могла царински да за-

штити од конкуренције аустриске индустрије. 0-

вако укочен развитак индустрије остаће све до ца-

ринског рата између Србије и Аустро-Угарске.
У доба Александра Обреновића отворена је

Београдска берза. Основана по закону од 3-Хl-1886,

она је отворена тек у лето 1898. Иако првенствено

банкарско-финансиска установа, за њено су осни-

вање заслужнији трговци, заступљени у тадашњем

Трговачком удружењу, но банкари. Статут Бео-

градске берзе донет је 7-VI-1897, а потврђен је од

стране надлежног министра идуће године. Чим је

рад почео почела је функционисати и Продуктна

берза (Хотел Босна на Сави). Она је показивала

приличан промет у храни, сувим шљивама и.пек-

мезу. Главни њени купци и посетиоци били су бечки

и пештански комисионери, а продавци мали број

наших извозничких кућа и Савска банка, која

се међр наш.им банкама у оно доба једина бавила
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извозом. У почетку на Београдској берзи берзан-
ских операција скоро није ни било. Домаће банке

и индустриска предузећа имали су слаб акциски

капитал (највише 10—15 милиона номиналне вре-

дности), трговина са ефектима била је слаба, уну-

трашњих зајмова није било, а најзгоднији папири

за спекулацију лутриски 2°/ 0
лозови и дувански

лозови куповани су и продавани у Бечу и Пешти;

у Београду врло мало. Како су се плаћања у ино-

странству вршила златом најважнији посао на Бео-

градској берзи био је у почетку куповина и про-

даја наполеондора. За злато су куповане и девизе

на разна места у иностранству, највише и скоро је-
дино на Беч и Пешту. Термински послови били су

неразвијени. Добрим делом закључци су се обав-

љали ван берзе преко мењача и банака. Ну и поред

тога благотворан утицај берзе временом се све

више и више развијао. Међу њеним члановима чак

су и доцније, у 1909, бројно много преовлађивали
трговци. Од 106 чланова тада је трговаца било 73,
новчаних завода 26, банкара 4 и индустријалаца 6.

Треба напомену.ти да се у доба Александра

Обреновића јавља у Србији и покрет за оснивањем

земљорадничких кредитних задруга. Прва таква

задруга основана је 29-111-1894 у Вранову, код Сме-

дерева. Основана на Рајфајзеновим начелима: са-

мопомоћ, солидарна одговорност, рад само са за-

другама, област рада једно село или једна сеоска

општина, добит иде у резервни фонд, бесплатна

управа и т. д. ова је задруга била клица и другим

задругама које нису биле само кредитне, већ и на-

бављачке, млекарске, виноградарске, воћарске
и т. д. Од 1897 сличне су се задруге почеле разви-

јати и ван Србије по српским крајевима. Све су оне

данас уједињене са србијанским задругама у

Главном савезу чије је седиште у Београду.
Задружни покрет је самоникао. Прва државна

помоћ указана је задругама 1897 год. Тада је из

прихода Класне лутрије основан фонд из кога he

се задругама давати зајмови. З-ХП-1898 год. зако-

ном је регулисан и правни положај задруга; дати су

прописи о оснивању, организацији и односима из-

међу задругара. Потом је Законом од 20-1-1900 г.

одређена задругама и стална државна помоћ од

50.000 год. Ова је помоћ убрзала развитак земљо-

радничких задруга у Србији, тако да их је пред
светски рат било око 1.000.

Сем задружног покрета осетила се у Алексан-

дрово доба и тежња за оснивањем осигуравајућих

друштава. У Србији домаћих осигуравајућих дру-

штава дуго није било. Међутим, страних је било

доста и нека су била врло популарна: Екитебл,

Грешем, Анкер, Асикурациони ђенерали, Њујорк и

т. д. Ова су друштва највише осигуравала живот

и влада је због њих 31-Ш-1892 донела Закон о

осигуравајућим друштвима. Деведе-

сетих година прошлог столећа настала је у Србији
манија за оснивањем друштава за помоћ у свадби,
болести и смрти. У друштва се за чланове уписао

огроман број. За десет месеци иза свог оснивања

имала су преко 26.000 чланова. Како им уплата

улога и исплата обећане накнаде нису биле на ма-

тематичкОј основи, ова су друштва брзо испропа-

дала наневши наивном свету осетне материјалне
штете, због чега је и убијена вера код публике у

оваква предузећа. Држава је онда издала закон о

задругама за узајамно обезбеђење. Затим је Зако-

ном од 14-1-1900 г. подвргла свадбена и укопна

друштва строгом надзору, те су она после овога

брзо ишчезла. Осигурањем живота и против по-

жара прва се (од 1897) почела бавити Београдска

задруга А. Д., док је иначе прво српско друштво
за осигурање основано 1906 год. и то је друштво

»Србија»; доцније су основана друштва »Југосла-

вија» и »Шумадија«.
Сем поменутих закона у доба владе Александра

Обреновића донети су још и следећи: Закон о др-

жавним економима од 3-VII-1898, Закон о пољо-

привредним станицама од истог датума, Закон о

унапређењу воћарства од истог датума, Закон о

унапређењу сточарства од 24-Хl-1898 год., Закон о

лову од 16 јула 1898 г., Закон о изменама и допу-

нама у закону о шумама од 7 авг. 1898 са изменама

п допунама од 26-1-1900, Закон о потпомагању до-

маће радиности (индустрије) од 16 јула 1898, Закон

о изменама и допунама у рударском закону од

27-1-1900, Закон о Управи фондова од 8-VII-1898 и

Закон о позајмици код Народне банке, од 22 марта

1898. Сви су ови закони донети у интересу развитка

привреде, индустрије и трговине, ну нису имали

много добрих последица због нестриктног приме-

њивања и мутних политичких прилика које су у

земљи владале. Од последица доношења ових за-

кона показале су се као најважније и најтрајније:

установа државних економа, подизање воћарских

расадника, организација и потпомагање земљо-

радничких задруга, преуређење Управе фондова и

давање повластице фабрици шећера. Доцније је

донет Закон о повластицама Извозне банке од

9-1-1901 и Закон о панађурима и празницима, којим

је замењен Закон из 1865.

XIII

БЕОГРАД И «ЧАРШИЈА« КРОЗ XIX СТОЛЕЋЕ

Сви историски подаци о развитку наших при-

вредних прилика остали би у једној Споменици без

рељефа и живота, ако се не би претставио морални

и духовни живот оних који су се трговином код

нас бавили. Како ова Споменица обележава педе-

сетогодишњицу једног трговачког удружења из

Београда, пониклог у другој половини XIX столећа,
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неће бити згорег обазрети се на развитак Београда
и његове чаршије кроз последњи век.

Кад су Турци 23 септембра 1813 год. ушли у
Београд затекли су га скоро пуста, без српског
становништва. Оно се било на све стране разбе-
жало, чак су и последњи остатак, који је на Сави
чекао да се превезе у Аустрију, Турци делом исе-

кли. Разоегло се становништво није у Београд вра-
тило чак ни на позив Куршид паше који је свима

избеглицама објавио султаново помиловање. Ме-

ђутим, чим Је други устанак дао прве резултате, не

само да се у Београд вратило раније избегло срп-
ско становништво, већ су у њега нагрнули и многи

сељаци из србијанских села и дошљаци из Аустрије.
Да пустимо да нам о томе говори господин Тих.

Ђорђевић једним својим пасусом из чланка Варош
као насеље, отштампаног у књизи „Из Србије
Кнеза Милоша“ (II).

»Са ослобођењем настао је у свима варошима
напредак у свему, у неким прави полет. И ту је
Београд на првоме месту, Ослобођен, он је убрзо
повратио што је дотле, превратима, било расту-
рено. Стари трговци и занатлије, наследници и ше-

фови старих трговаца и занатлиских кућа и тра-

диција, који су били, или побегли у Аустрију, или

се повукли у себе, сад се вратише, или понова ја-
више, да наставе прекинуте послове. На средини

севернога фронта Србије, према централној Евро-
пи, у директном додиру са Савом и Дунавом, двема

великим и пловним рекама, пресечен друмовима

који воде из Беча за Цариград и Солун и из Босне

за Источну Србију, Београд је, ускоро по осло-

бођењу, постао главно место целокупне провозне

трговине из централне Европе за Исток и обратно,
једна од најважнијих извозних тачака и центар
свеколике увозне трговине зе целу Србију. Он је
лостао депозит за све потребе тадашње Србије.
Све што је земљи требало набављано је, или преко

њега, или из његових пуних магаза и дућана. Еко-

номска криза, нарочито јака после пада Србије
1813 године, брзо је попустила. Нови трговци и за-

натлије са разних страна, нарочито из Аустрије,
почеше се у њему гомилати. Са њима је долазило

и друго становништво,
•

и у Београду се осети ве-

лика живост и сила!н економски напредак. Ново

време и ново становништво имали су другојачих

потреба и навика од дотадашњих старинских, при-

митивних и оријенталских. Потребе за боље и у-

добније станове и покућство, за европско одело и

обућу, за накит и храну, за читање и друге ду-

ховне навике, довеле су нове, дотле непознате, за-

натлије и раднике: зидаре, златаре, шнајдере, шу-

стере, пекаре, болтаџије, учитеље, лекаре, апоте-

каре, књижаре, књиговесце и тако даље. 1836 го-

дине било је у Београду 45 различитих заната са

864 занатлије И док је Београд „сваким даном опа-

дао у рукама Турака, који су у њему остали“ дотле

се „сваки дан подизала нова хришћанска варош,
чистија и лепше сазидана, која потискује и сатире
турску варош“, вели Боа-ле Конт који је 1834 го-

дине био у Београду. Павле Стаматовић који је исте

i одине прелазио у Београд вели то исто само не-

што опширније. Он је у турском делу вароши видео

„велико число полу и сасвим срушених мошеја“,
чесме без воде, нечистоћу и мале дрвене, збијене
куће, а у српском: „многочислене продавнице да би
по свој прилици троином пештанске продавнице на

броју превасходити могле“, красне каменом на-

прављене улице, лепе, „на више места каменоте-

сане куће“, од којих су многе биле двоспратне.
И остале су вароши оживеле. У њима се упра-

во и јављају први знаци економског напретка и

културног уздизања Србије. Оне су средишта тр-
говине и занатске производње. У њима су пијаце и

вашари, У њих доносе сељаци своју сировину на

продају, а из њих носе у своја села: со, гвожђе,
зејтин, памук, чешљеве и друге потребе. Ма и нај-
мањи капитал, уложен у ма какав посао у вароши,
доносио је обилат приход. „Не треба ти више од

500 гроша, пише са Засавице 20 септембра 1816

године Стеван Живковић Вуку Караџићу, па да

отвориш у којој ти драго касаби, селу или паланки

дућан па да живиш. Ако ли пак волиш и механе

мало држати, ракије држати и проче, то ти нико

не брани. Таковим начином можеш живити, а дру-
гим не можеш. Шабац се на Баиру начинио да ти

око има шта гледати. Наш се Обрад помогао про-

дајући ракију; сад да му загледаш у торбу. И Ами-

џа се спрема то чинити како кућу доверши. А ти

си отишао у тај весели Беч да дангубиш. Гледај
што пре да довершиш књиге, за које овамо веома

распитују, пак ајде да живиш”. Ужице које је
1805 године било изгорело, било је 1829 године

„после Београда највећа и најнасељенија варош у

Србији“, „једна од главних спојних тачака српске

трговине са босанском“, са становништвом чији су
већи део чинили имућни трговци. Шабац је 1832

године био „веома лепа и добро уређена варош...

Рукоделаца и трговаца има овде доста и приметну

трговину воде, особито са свињама, имајући скеле

спроћу Кленка и Митровице". Пожаревац, који су

Турци 1813 године били запалили, те је заједно са

црквом изгорео, 1826 године био се „са свим поди-

гао и још већим постао". У њему су били „многи

терговачки и занатлиски дућани, а изван чаршије
имају станове работници и земљоделци". О Смеде-

реву вели исти писац да у њему „може имати до

300 домова, од којих понајвише јесу терговачки

и мајсторски дућани, који су с различити европеј-
ски и восточнострани хеспапи напуњени". У Ва-

љеву је 1827 године било на 180 домова више од

50 дућана „различитом робом напуњени“. И тако
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редом. Кад би се висина напретка наших вароши

могла ценити само по броју занатлија у њима, онда

би оне, према попису занатлија од 1836 године

ишле овим редом: Београд са 864 различите за-

натлије, Шабац са 426, Јагодина са 339, Крагује-
вац са 336, Пожаревац са 305, Смедерево са 294,

Ваљево са 130, Ужице са 123, Гургусовац са 86,
Лозница са 50, Зајечар са 43.

На подизање вароши утицало је и то што су

постале јачи административни центри. Иако Бео-

град није био престоница, он је и даље, бар фор-
мално, остао седиште власти над Србијом. У њему

је становао паша, глава читавог пашалука. Поред
њега било је доста претставника српске власти,

које су биле или спона између паше и кнеза Ми-

лоша, или су биле независне од турске управе. Ва-

роши у унутрашњости постају средишта српске

управе. У њима има пуно чиновника, понајвише
родом из Аустрије. Све је то давало нашим варо-

шима другојачи вид но што је био под Турцима«.

Иза другог устанка Београд је личио на праву

турску варош. Он се састојао из тврђаве и вароши.
Оба су дела била опасана шанцем и палисадама, од

Саве до Дунава, тако да се у њега могло улазити

кроз капије: Видин-капију, на дунавском крају, Са-

ва-капију, десно од данашњег хотел „Национал“.

Варош-капију - пред Валожића књижаром и Стам-

бол-капију недалеко од хотела „Коларац“. Варош
се простирала од Калимегдана до шанца; ван шан-

ца су биле циганске насеобине и села Палилула и

Савамала. Срби су били настањени око православне

цркве, на месту где је сада Саборна црква и око

Варош кације. Турска чаршија била је у кривим

улицама што су се кретале правцем данашње Кра-
ља Петра улице ка Дунаву, правцем данашње Ва-

сине улице и правцем што води граду од данашње

улице Краља Петра и Душанове. Крајем 1813 го-

дине Шишко Павле био је једини Србин што је имао

своју радњу у овом делу вароши (абаџија). Турци
су махом настањивали своју чаршију, али их je
било и по осталим, немуслиманским махалама. Чар-
шија се састојала из низа дрвених дућана са на-

пред јако испалим крововима од шиндре. Турске
трговачке и занатске радње имале су отворене he-

пенке на којима се, уз распаљене мангале, седило

скрштених ногу, пушило на чибук и сркала кава.

Овако мали и са ћепенцима били су сви дућани и

ван чаршије, без обзира да ли им је сопственик

Турчин, Србин, Грк, Цинцарин или Еврејин. За-

натлије су на ћепенцима пред публиком израђивали
артикле свог заната, трговци су продавали робу у

дућану, али су често они лично, или њихове калфе
и. шегрти, нооили на рукама у бошчу завијену робу
и продавали је по кућама. Описујући београдску
чаршију у свом Путовању по Србији у 1829 Пирх
каже:

,

„Што се тиче вароши то не треба себи зами-

шљати низ кућа, из којих се после састављају ули-

це. То је само низ ниских дрвених дућана са кро-

вовима од шиндре, напред јако испалим. Ретко се

виђа над кровом још један мали низак спрат.

Српски, грчки, турски трговци седе у таквим

дућанима, један до другога; ту видите лепе енгле-

ске и турске штофове, еспапе сваке врсте, све то

укусно распрострто и поређано. Поред трговаца у
таквим истим дућанима раде занатлије, било уну-

тра у дућану или на јако испалом ћепенку. Фурун-

џија, пиљар, продавци печеног меса и рибе изнели

су њихове еспапе на ћепенак и справљају, у отво-

реном простору иза тога, друго тазе. Само кафе-

џија и берберин раде у затвореном простору и

имају на прозорима стакло, што је луксуз у тур-
ским варошима. У њиховим је дућанима човек као

у каквој соби. Сирома занатлија, обично без жене

и деце, живи са неколико момака и станује у свом

тескобном дућану и спава у једном малом, мрач-

ном простору у позадини његовој.

Ту се виде најразличитије прилике и лица.

Терзије, пушкари, фурунџије, ашчије већином су

Турци; они се лако познају по белом муселинском

омотачу око главе, жутим мрачним лицима, рав-

нодушном, презривом погледу. Грк са његовом цр-

веном капом тргује, и очи му лете на све стране,

пуне шпекулације и позива странца, да купи што

год, са учтивошћу, из које провирује поносита у-

спомена на велике му претке, на које и најнижи

Грк никад не заборавља. —■ Србин, у његовој о-

круглој капи, скромној ношњи, гледа у оном који

улази код њега прво госта, а затим купца и из

целог његовог држања провирује весела нарав, на-

слеђе његовог народа.
У уским улицама, које се час спуштају, час

пењу, тискају се симиџије са великом дреком, а

пандур са белим штапом хита послом. Мала кола,

у којима су упрегнути волови, запречавају пут".

У самом почетку иза Другог устанка Срба тр-

говаца и занатлија било је најмање. Преовлађивали

СУ Турци, Грци, Цинцари и Евреји. Уколико су

Турци у Турску одилазили њихова су места у за-

натима и трговини махом Срби попуњавали. Турци

су се најдуже задржали као касапи (ентеши), ду-

ванџије, шећерџије и бербери. У прво време Срби

као трговци више су волели трговину са стоком.

0 томе Јоаким Вујић у своме Путешествију по Сер-

бији, штампаном први пут 1828 год. каже: „Сербљи

јесу и терговци, обаче не такви како што су Грци,

Бугари и други ини народи, који једнако у дућану

с прекрштеним ногама на покровци седе, тириплик,

памук и луле продају, него њиова терговпна са-

стоји се како год и маџарска, из различите марве,

а наипаче из волова, које они по земљи покупују

и у џелепе састављају, после исте џелепе преко
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Боене и Херцеговине на пучину Адријатическога
Мора, около Заре, Боке Которске и прочи ини при-

морски предела терају и продају! Што се пак

тиче оваца, коза, а наипаче свиња, таква мала

марва претерива се на Јакову, Остружници, Кови-

ну, и проче скеле у Цесарију. А терговина житна

и винска код њи не бива тако важна, из узрока

што жито и вино роди само за њиову потребу;
следователно они такве артикле- из њиове земље

не извозе, нити пак уносе.

Рукоделци, иначе занатлије нису Сербљи тако

важни, но тако што предају они понајвише Буга-
ром, који су по нашој части терзије (шнајдери),
папуџије (чизмари), седлари, пушкари (туфегџи-
је), ћурчије, механџије и т. д. А зидари и дунђери,
то јест цимермани, јесу скоро сви Сербљи.

Земљоделци Сербљи јесу средњи, не отвећ

приљежни и трудољубиви, јербо хероји, ратоборци
и јунаци како што су Сербљи, не могу заиста бити

добри орачи и копачи. А тако исто бива и код

других херојских народа, као што су Руси, Маџари,
Пољаци и пр. Него су им жене далеко приљежније
и трудољубивије у њиови послови, нежели муже-

ви, јербо оне сеју конопљу, после чупају је из

земље, носе је у воду те квасе, после тару је на

трлице или ступе, затим на гребене уреду је, опре-

дује, откају је и платно убеле, напоследак из

платна како себи тако и својим мужевима и деци

покроје кошуље и друге домаће вешчи, те их са-

шију и уреде. Свака Серпкиња свога мужа от

ушију до пете одене, сирјеч: она кромје реченог

платна оперја и уреди такођер и овчију вуну, посде

опреде је, отка, пак от сукна сашије мужу чак-

шире, прслук и гуњ, кога најпре црном фарбом

оцерни; к тому јоште оплете му она и лепе шарене

чарапе и појас. Гди која от црног сукна направи

своме мужу и капу; а који је доброимућни газда,

тај нити опанака купи... . Што се пак женскога

одела тиче, она свака сама себи равним начином

прави исто тако, како год и своме мужу, равне

неке мале ситнице, како што су ђинђуве, шљоке,

цветови и проче друге мале багателне вешчи, с ко-

јима се оне украшавају и ките; а друго, како што

је кошуља, појас, чарапе, зубуни и проче женске

хаљине, такве свака Серпкиња мора за себе знати

направити, иначе не може се удати. Равним на-

чином Српкиње и ору, сеју, копају, сено купе и

проче друге земљоделске послове раде и совер-

шују«.

Ну временом Срби према дућанској трговини

и занатима нису остали равнодушни. Охрабрени

својом управом, често орођени са грчким и цин-

царским породицама, долазећи са Грцима и Цин-

царима у све тешње трговачке и родбинске везе,

они су у трговини и занатима најпре потискивали

Турке, а после, временом, и своје учитеље. Од Грка

и Цинцара примили су много штошта. На грчком
су језику водили кореспонденцију, многи су знали

грчки, многи су уносили у начин свога живота

грчки укус. Београдски митрополит и чиновници

му били су обично из грчких крајева, а Срби тр-
говци претежно из Македоније, доцније из Херце-
говине, Босне и Србије. Ну примајући много што

шта од Грка и Цинцара, они су им много чега и

свог сопственог дали. Имајући у Србима добре
муштерије Грци и Цинцари су најпре научили

српски језик, а потом, све малобројнији пред не-

прекидним бројем и рашћењем Срба трговаца и

занатлија и српског живља у Београду уопште,

они су се почели полако асимиловати и осећати

Србима; нарочито је то био случај са Цинцарима.
Срби су у почетку имали мале дућанчиће на

периферији. Чак је и сам Милош настојавао у прво

време да Срби не подижу радње и домове у јачим
турским и грчко-цинцарским насељима. Одмах по-

сле 1815 године Шишко Павле купио је плац и са

20.000 гроша саградио у турској чаршији доста ве-

лику кућу са дућанима, на месту где се данас на-

лази зграда и фирма његових потомака Анастас

Павловић и Комп. Одатле до конака Милошева, по

причању пок. Анастаса Павловића и сина му Ми-

лана, било је неколико абаџиских и терзиских ду-

ћана. Милош је настојавао да се Срби занатлије
иселе из тог краја у српско насеље к-оје је било

ван вароши. Ово настојање имао је, изгледа, и

Кнез Александар Карађорђевић. Син Шишка Павла,

Анастас, није се хтео селити, те га је то нагнало

да остави абаџилук и ода се трговини. Садашњу

радњу Анастас Павловић основао је 1844. Његов

брат Димитрије је умро 1856, а Анастас је проду-

жио радњу. Множећи се и богатећи Срби трговци

и занатлије су полако се са периферије примицали

центру, отварајући радње по уличицама у близини

садашње Саборне цркве. Међ њима су се нарочито

истицали абаџије. Робу су, по причању Анастаса

Павловића, доносили из Турске, махом сукно, ша-

јак, конац, гајтан, бућме, карпуш (црвену) чоху,

зелену чоху, реснату крпу, ћитабију и т. д. Тр-

говци су се звали преметари. Путовали су у Турску

у групама. Скупи их се десетак у Београду па им

се придружи и десетак Нишлија. Да би се зашти-

тили од напада и личили на хајдуке, облачили су

се у арнаутска одела и путовали размакнути један

од другог на растојању од осам корака. Робу су

куповали махом у Узунџеву. Да би сузоили поди-

зање цена, договарали су се да један купи за све

рецимо по 200 фесова, па да их после осталима по

коштању раздели, други да за све купи срму,

трећи гајтан и т. д.

Временом се Београд начичкао дућанима. Про-

та Павле Стаматовић који је 1834 год. био у њему

о томе каже; „Пол скоро часа пролазисмо само
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предугом стегном: и с једне и с друге стране у ма-

лим дућанима све једна до друге продавнице и то

тако многочислене налазе се, да би по свој при-

лици тројином пештанске продавнице на броју пре-

васходити могле. Кројачи, кожухари, сатожници,

усмари, ужари, златоткачи, среброделци, ковачи,

пушкари, котлари, сукнопродавци, пекари, колари,

лулари, лончари и премноги други својим послом

најпрожелније занимаху се“.

Иза четрдесетих година прошлог столећа Бео-

град је имао три трговачке чаршије: на Зереку,
који се кретао од данашње џамије ка српској цркви,
биле су трговине на велико, на Варош капији биле

су ситничарске радње и пиљари, а на Сави гвож-

ђарске, лончарске, и радње које су радиле са Бо-

сном, Аустријом и Влашком. Отуда је на Сави била

сконцентрисана сва увозна и извозна трговина, па

су стога ту подигнуте и прве државне зграде и

канцеларије: ђумрукајна (1835), зграда Београд-
ског народног суда (1834), касарна, кнежев двор,
Из ових »Сављана« и трговаца онога доба уопште

ничу временом најчувенија београдска трговачка
имена: Гаврило Вуковић, Хаџи Лазић, Марко Ра-

довановић, Ђура Главинић, Риста Бадем (Бадем-
лићи), Пера Белопољац, Димитрије Радовић, Таса

Терезибаша (Терзибашићи) први по реду београдски
трговац штофова, Димитрије Лазаревић, Манојло
Стефановић, Сараф Коста, Риста Милушић, Цвет-
ко Карабиберовић, Никола Лончар, Ђока Попадић,
Мита Кочијаш, Хаџи-Јованче, Петар Милушић,
Топал Наста, Кара Никола, Шишко Павле, Пера
Моачанин (први галантериста), Ђорђе Аћимовић,
Пера Јовановић Сарајлија, Браћа Ђорђе и Риста

Поповићи-Хаџије, Димитрије и Риста Величковићи,

Тома Андрејевић, Коча Панић, Анастас Вујић, Хаџи

Тома, Миша Анастасијевић, Антоније Пајовић,
Илија Милосављевић-Коларац, Браћа Симић, Јо-
вица Поповић, Браћа Барловац, Главинић и Митро-
вић, Паранос, Браћа Крсмановић, Арса Лукић, Вељ-

ко Савић, Милутин Радовановић таст Коларчев,
Јован Марковић-Шапчанин, Месаровић и Павловић,

Стева Поповић, Анастас Павловић, Зотовић, Да-

нић, Мијатовић, Мита Вељановић, Михаило Гатко-

вић, Димитрије Перовић, Ранко Гођевац, Јован Мо-

стић, Тоскић, Терзибашић и Ђорђевић, Браћа Ни-

колајевић-Хаџи, Никола Стефановић, Јефта М.

Павловић, Драгомир Здравковић, Јован Радуловић,
Васа и Никола Радојковић, Стаменко Јовановић ко-

жар, Павле Андрејевић кожар и други.
Сем трговаца чаршију су претстављале и чу-

вене занатлије: Тоша Ћурчија, Јова Кујунџија, Ни-

кола Узун-Терзија, Захарија Сајџија, Таса Терзи-

баша, Павле Папуџија, Димитрије Мумџија, Никола

Абаџија, Арса Калпакџија, Трифун Лецедер, Јован
Анђелковић-ћурчија, Стеван Јефтовић-златар и

други. Највећи број поменутих трговаца и занат-

лија имао је највише куће око цркве, испод Стам-

бол капије и доцније на Сави.

Српски трговачко-занатлиски сталеж у Бео-

граду живео је у породици патријархалним живо-

том, а у међусобним односима у потпуној слози и

љубави. Пирха је тај начин живота изненадио и

одушевио. Он о томе каже:

»Па где и како станују они многи имућни, че-

сто и богати трговци, како они живе са својим по-

родицама? Тек кад сам дошао по други пут у Бео-

град и кад сам се више упознао, испунила ми се

жеља, да ме уведу у неколико породица.

У унутрашњости каре од дућана, скривене од

погледа оног који улицом иде, подигнуте су мале

врло чисте куће; ту су двориште, башта, штала.

Главна је особина ове мале вароши скривеност и

грациозност. Човек је јако изненађен кад овај свет

у малом нађе иза мрачних јадних дућана. Ту живи

српски трговац са женом и децом, ту му је оружје,
па и књиге. Ту он примењује своје гостопримство,
о коме се добија појам већ по доласку у дућан.
Кад се странац једанпут упозна, то му не треба
више гостионица, У кући управљају жене; и не

само од страховања од могућег рата, већ и због

тога, да се жене и деца склоне од очију и сурово-
сти турске, изабрао се овако скривен начин живота.

Кад кажете трговцу у дућану, да би желели,

да му упознате кућу и породицу, то он оставља

радњу калфи каквом или и суседу и води вас у

унутрашњост поменутих простора. У лепом пред-

собљу или у кујни, која се бели као снег, дочекује
вас домаћица. Затим се улази у собу. Прво се из-

воде деца, затим се показује намештај па после

домаћин седа са гостима за један сто. Жена доноси

ритопечког вина, воћа и слатка, које овде веома

добро праве. Што је посета дужа то је домаћин

веселији и срдачнији. Од госта се, као знак благо-

дарности за пријатељски дочек, очекује да прича
о томе »како је тамо». Пред полазак те наздравља

свему оном, што је госту драго; моле га, да што

рече о својој породици, како би се и њој могло

наздравити. Тиме је ближе пријатељство закљу-

чено и од тог доба, где год се сретну, домаћин
опомиње на лочаст, која је посетом указана њего-

вом дому. Том приликом ће вас умолити, да ту по-

част укажете и његовом суседу и води вас к њему;

на тај се начин убрзо саставља друштво, које је

пуно жудње, да чује шта странац прича.

Већина говори или разуме по мало немачки;

међутим је боље повести са собом неког, који
добро говори оба језика. —• У тим малим кућама
видећете најоригиналнији намештај. У првој соби

је све намештено по европски: софа, орман, огле-

дало, столови, столице, бакрорези. На једном зиду

повешано је одело домаћице, све по немачком на-
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чину скроЈено и искићено; аљине, шешири, капе

све модерно и елегантно. Затим вас воде у другу
собу и ту Је све по турском начину. Нигде наме-

штаја, само јастуци поређани су около зидова, а

ћилим по патосу. Ту виси српско одело домаћице,
оогато постављено кожом и у бљештећем шаре-
нилу. У кући је домаћица често одевена мешовито,

у либадету кожом постављеном, црвеним папучама.
а на глави јој је франачки убрадач. Потпуно фра-
начко одело она облачи онда, кад се спрема за по-

сету у парлаторији земунској. Тада дођу њене та-

мошње познанице да је виде, а у шали и разговору
проводе ту цело поподне непрестано раздвојени
двоструком оградом.

Уз кућу су често дозидани отворени пави-

љони (ћошки) где жене у слободном ваздуху и у
ладовини седе и разговарају се или везу.

Овде је, дакле, мешавина оба начина живота.

Али Београђани, па и остали Срби, све више напу-
штају турски начин живота«.

Док Пирх хвали начин живота Срба трговаца
и занатлија дотле се прота Стаматовић диви њи-

ховом моралу и обичају. Он помиње: „Већ у на-

мери бесмо да Београд оставимо, а оно једанаести
час пред поднем, као што ми числимо а по њихо-

вом броју од васхожденија шест избијаше. У исто

време сви терговци место што би као код нас про-

давнице своје, кад на обед иду, позакључавати мо-

рали, оставе их сасвим без сваког чувара отворене,
с палицом само једном врата препречивши, за знак

да притјажатељау продавници нема. Злато, сребро,
свилу и друге најбогатије робе нико од множества

пролазећег народа и погледати не хотијаше. Тако

дакле безбедно у Сербији сваки са својим добром
живити може«.

Од претставника чувенијих грчких и цинцар-
ских трговачких кућа истицали су се: Браћа Хаџи-

Батали, Ђорђе Ставра, Тома Леко (чувен болта-

џија), Дука Пешика, Никола Хаџи Брзак, Наум
Ичко, Анастас Гута, Јован Панђел, Јанаћко Карча,

Стерије Пачић, Константин Гларачи, Ћир Бенђо,
Ламбра, Данга, Џанга, Дума Б. Јане, Ђорђе Пашо-

на, Тома Ванђел, Шабакидес, Боба, Сакеларидес,
Дада, Гуша, Њорђе Нуша, Марко Мисирлија, Јован
и Коста Антула, Нића, Захо, Христодуло, Куману-

ди, Боди, Шпирта, Катула, и други. Њихове велике

радње биле су махом на Зереку и Дорћолу. Дука
Пешика подигао је на згаришту изгорелих дорћол-

ских кућа шест дућана од тврдог материјала, без

ћепенака, са гвозденим вратима и прозорима. То су

били први дућани европског типа и они су задивили

нахерену и криву београдску чаршију онога доба.

И Евреји су као трговци били добро заступље-

ни. Поред Милошевог саветника и банкара Хајима

Давича истицали су се још Исак Калми, Хајим Су-

зин, Моша Калдерон, Моша Мацлијах, Нахмијас,
Едија Були и други.

Још пре но што су се 1867 год. Турци дефи-
нитивно иселили из наших градова српски живаљ

је у Београду и осталим варошима био бројно
апсолутно преовладао над свим осталим живљем.

Одласком Турака по варошима се брзо почела гу-
бити турска ношња, а место ње појављивала се

европска. У трговини су нагло везе са Турском
слабиле, а расле везе са Европом, нарочито са Бе-

чом, Пештом, Трстом и Лајпцигом. Наши су се тр-
говци морали прилагођавати новом начину тргова-
ња, чак су морали мењати донекле и свој домаћи
начин живота. Ну суштина његова и даље је остала

успркос свему новоме, Иако се у трговачком за-

кону од 1860 год. јавља меница, њу још дуго нико

не практикује. Трговци из унутрашњости и даље

су куповали код београдских трговаца робу на

»тефтер» и исплаћивали је тачно у обећаном року.
Београдски трговци одговарали су најуредније сво-

јим обавезама на страни. Радња Анастас Павловић

стекла је у Енглеској велики кредит стога што je

своје обавезе исплаћивала и за време наших ратова

од 1876 и 1877/8 године плаћајући чак и унапред.
То је исто чинио и Јефта М. Павловић. Иако је
био објављен мораторијум Јефта се њиме није хтео

користити већ је одмах известио све стране. куће
да ће својим обавезама тачно одговарати, као да

су прилике код нас потпуно нормалне. За међу-
собне односе поштење Је било најсигурније јемство
код наших трговаца. Парничење се избегавало по

правилу. Илија Гарашанин дуговао је 10.000 ду-
ката Капетан Миши. Видећи да дуг не може вра-

тити, Гарашанин напише писмо Капетан Миши, по-

нуди му за дуг имање у Гроцкој и Београду и,

пошто то није било довољно, обећа да ће остатак

дуга исплаћивати његова деца. С писмом у руци
Капетан Миша дође Илији па осорно: »Јеси ли ти

луд? Ја имам толико пара да незнам шта ћу
с њима«. Илијино је писмо одмах исцепао и пред

Илијом одмах написао друго, у коме је рекао да

један другоме ништа не дугују. Чак су се братски
загрлили и пољубили.

На капетан Мишу личили су сви остали тр-

говци. Браћа Крсмановићи су пред извозном сезо-

ном трговцима у унутрашњости давали велике по-

зајмице, без интереса, без менице и без призна-

нице, скоро увек у четири ока. Пустимо нек о бе-

оградској чаршији говоре они који су јој били са-

временици. О трговцима са Саве «Сављанима« пок.

Марко Стојановић, адвокат, вели: »Беху то људи

свога рода. Добри, праведљиви, мирољубиви. Више

смо мирили и равњали неголи парничили. Међу

њима, по много чему, човек се осећао као у рома-

нима Милована Видаковића. Накратко, трговци
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са Саве и Мале пијаце, то је у Београду била не-

каква особена раса људи и трговаца, сасвим раз-

лична од људи и трговаца по другим крајевима

Београда. Најслађе ми је о њима забележити да је
махом то онда (1870) био чист чистити Србин од

Босне и Херцеговине. Речи, реченице, пословице,

шале, фигуре, нагласци, изговори све испуњено не-

каквом милом топлином. Незнам како би згодније
све те људе назвао до једним поштеним братством.
И старо и младо, и мало и велико, и газда и слуга

све је то било запојено једним духом духом

братства, предусретљивости, вере, поштења, а у

исти мах духом особите вредноће, чувања и

штедње».

М. Ј. Маленић даје слично сведочанство: »Све

су то људи, са каквим се сретамо само у Америци.
Без изузетка они се подигоше од ничега до ува-

жења; имовину своју, често врло знатну, стекоше

јединственом трговачком честношћу, поштеном за-

радом, која им је стекла још и толико поверења,

да су им свуда магазе и касе отваране, ако им се

у трговини указала потреба за кредитом. Међу со-

бом су као браћа: од утакмице нису зази-

рали. Ако је ко успео да придобије коЈу муштерију,
да повољно прода свој еспап, да се користи каквом

куповином, да веже какав повољан закључак, о

томе се говорило са признањем, са поштовањем.

Ту не беше зависти, злобе; напротив, сваки је једва
чекао прилику да се и са својим успехом похвали. У

чаршији не би било места ономе, коме нису вољно

стављене на расположење паре, само ако их је по-

тражио. Узимало се, враћало се у четири ока. Ако

је ко пострадао, он се и сам уклонио из чар-

шије. Често и из друштва. Задржао је име поштена

човека чак и као сиромах. Претерано частољубље

угасило је многима пре времена живот. На потпору
свога ближњега, на јавну милостињу човек еснаф-
ског трговачког реда никад није апеловао. Буне,

преврати, бомбардовање, све то није смело да на-

шкоди добром гласу чаршије».

Данашња београдска чаршија у многоме не

личи на стару. Променила се, заједно са Београдом,
са животом. Место негдашњих Грка , Цинцара и

Турака у трговини су превагнули Срби. Грци и

Цинцари претопили су се у Србе у толикој мери да

данашњи потомци старих београдских Грка и Цин-

цара једва знају нешто грчког језика. Турке су у

Београду већ одавно друмови пожељели, колико да

се и пророчанство народне песме испуни. Београд
је данас европска варош, престоница уједињене,
велике и моћне краљевине. Кад би његови стари

устали из гроба обрадовали би се не свом ускрс-

нућу, већ напретку Београда, напретку коме да-

нашња чаршија са целокупним становништвом без

разлике сталежа, пола и вероисповести даје све

што може дати. Радовали би се ускрсли стари јер
би увидели да им наде нису промашене, да су се

имали рашта трудити и борити у своје време. Бе-

оград, успркос свему, греди циљевима којима га је
предестинирала воља и вредност расе, његов ге-

ографски положај и његов политички значај.

XIV

ДОБА КАРАЂОРЂЕВИЋА ПЕТРА И АЛЕКСАНДРА

(од 1903 до данас)

Благодарећи мудрој управи краља Петра, ње-

говим паметним настојањима и народном самопре-
горењу и елану за време владе Петра Ослободиоца

постигнута су два грандиозна успеха, од којих је
један економски, а други национални. Царинским
ратом са Аустро-Угарском Србија се ослободила
економске зависности према Аустро-Угарској, ра-
товима са Турцима и учешћем у Светском рату
она је извршила ослобођење и уједињење свих

Јужних Словена. Откад постоји српски народ, v

његовој историји нису постигнути већи успеси.
И прве године владавине краља Петра окарак-

терисане су искључивим господарством Аустро-
Угарске над српским тржиштем. Ми смо морали у
Аустро-Угарску скоро све извозити, и из ње уво-
зити скоро све што нам је требало. Карактер извоза

и увоза остао је исти као и раније, само што су се

у погледу извоза стоке у Аустро-Угарску извршиле

извесне промене у њеном квалитету. Иако се број
грла извезених из Србије почео смањивати, почело

се добијати на тежини и квалитету стоке, наро-
чито свиња. Овај је извоз Аустро-Угарска често

чак и неправилно забрањивала на основу ветери-

нарне конвенције закључене између ње и Србије б

маја 1881 у Бечу, затим друге конвенције закљу-
чене 9 августа 1892. Аустро-Угарска је на основу

ових конвенција, попуштајући захтевима својих

аграраца, чешће забрањивала увоз стоке из Ср-
бије, чак и онда кад она није била болесна, што је
Србију доводило у тежак економски положај, у то-

лико пре што себи није била прокрчила путеве за

друга европска сточна тржишта. Да би овом злу

доскочила, Србија је 1906 год. морала правце своје

трговинске политике окренути на другу страну, да

би постала самостална према Аустро-Угарској, која
ју је, уосталом, на то бесвесно и нагнала. Све до

тог времена Србија није могла имати своју неза-

висну трговинску политику, до 1878 стога што је
била вазална према Турској, а од 1881-1906 стога

што је тајном конвенцијом са Аустро-Угарском
економски била сва потчињена своме опасном се-

верном суседу. Да се овде на трговинској политици

Србије детаљније задржимо.
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Како је Пожаревачким миром (1718) Србија

сматрана за вазалну турску земљу, прилике за

развој њене трговине нису могле бити повољне, јер

су сви трговински уговори које је Турска закљу-

чивала са иностранством важиличи за Србију. Оту-

да ни прва cpncka тарифа од 1 марта 1819 није
могла имати важних. и благотворних последица. на

развој српске трговине тог времена, јер је увоз по

тој тарифи био оптерећен са B°/ 0 . по вредности и

2°/ 0 узгредних дажбина. Како је Аустро-Угарска

постајала све јачи господар српског тржишта, то

је и трговинска политика Србије добијала све више

обележје борбе против тежња Аустрије и Маџарске
да завладају привредним животом на Балканском

Полуострву. Као први корак са-мосталне трговин-
ске политике може се донекле сматрати царинска

т-арифа Кнежевине Србије, донета 3 априла 1843.

-Ова је тарифа довела до сукоба са Аустро-Угар-
ском која се позивала на тарифне одредбе из Кар-
ловачког уговора (1699) и Пожаревачког мира

(1718). По тим одредбама увозне царине за Турску
износиле су 3°/0 вредности. Турска је у току вре-

мена успела да у односима са другим државама

ову стопу повећа, дајући Аустро-Угарској изузетан

положај за увоз у Србију, Влашку, Молдавију,

Босну и Херцеговину, тако да је Аустро-Угарска
за увоз у Србију плаћала и даље 3°/ 0 вредности.

Тарифа од 1843 рађена је на основу 3°/ 0 вредности

само с погледом на нове цене. Међутим, зато што

је та тарифа аутономан акт, А.-Угарска је про-

тествовала, а тарифа је остала на снази после дугих

преговора и српске изјаве да се њоме не иде про-
тив права А.-Угарске, која је права А.-Угарска себи

прибавила уговорима са Турском. Друга српска

аутономна тарифа од 12 септембра 1862 израђена
на истој основи, са погледом на промењене цене и

разноврснији увоз, остала је незапажена.

Шесетих година прошлог века српска трговин-

ска политика имала је три важнија момента. Год.
1864 (1-11) ступила. је у живот нова царинска та-

рифа, која умало није.довела до сукоба са Аустри-
јом; 17 априла и 2-јуна исте године уведен је ре-

гални данак на увезени дуван и со, а јануара 1869

год. уведена је трошарина на кафу, шећер, шпи-

ритус, рум, фина пића, карте за играње, папир за

цигарете и сапун. Исте је године Угарска покре-

нула питање закључења трговинског уговора са

Србијом. Србија је такође покренула ово . питање

1875 али су оба покушаја остала без резултата, те

се њцма завршује трговинска политика зависне

Србије. Она је од Карловачког мира па све до 1878

била углавном само део турске трговинске поли-

тике. Иначе у коликоЈе она самостална, она носи

или карактер фискалних интереса, или карактер

тежње за државном независношћу.

Нарочиту епоху у развоју српске трговинске
политике чини време од прогласа независности на

овамо. Трговинска политика независне Србије ,по-

чела је конвенцијом која је 26 јуна (8 јула) 1878

закључена са Аустро-Угарском. Она је имала да

послужи као увод у стварање тешњих привредних
веза између два суседа. Аустро-Угарска је узела
на себе да изврши регулацију Ђердапа, задржаза-
јући себи право да по Ђердапу регулише пловидбу,
признајући при томе Србији само право највећег
повлашћења. Истом конвенцијом Србија се обве-

зала да сагради железницу Београд—Ристовац и

Ниш—Цариброд. Овом је конвенцијом било пред-

виђено, као основ будућег трговинског уговора,
или закључење царинског савеза или јаче фавори-
зирање међусобних трговачких односа, нарочито у

пограничном промету. Ова конвенција, дата као на-

града за политичку помоћ коју је А.-Угарска учи-
нила Србији на Берлинском Конгресу, везивала је
Србији руке већ у првим годинама њене независно-

сти, утолико више што је Србија желела да заведе

заштитне царине и да у својој трговинској поли-

тици буде што самосталнија. Положај Србије био

је погоршан још и тиме, што се према тексту Бер-
линског уговора она могла ослободити капитула-

ција и турских уговора само закључивањем нових

уговора са заинтересованим земљама.

Србија ј.е одмах по Берлинском конгресу по-

чела преговоре око трговачких односа са А.-Угар-
ском, па како су се они отезали због супротности

интереса она се убрзо обратила и осталим силама

и у току 1879 закључила конвенције са Енглеском,

Италијом, Швајцарском и Белгијом, те тиме дели-

мично скинула питање капитулација и стања ство-

реног турским уговорима. А.-Угарска је због ових

конвенција почела на Србију бацати дрвље и ка-

мење, те је положај Србије према њој остао нере-

шен. Тежња Србије да се ослободи економске за-

висности према А.-Угарској нашла је резултата у

сталном трговинском уговору са Енглеском (26-1-7
II 1880). Ну како је Србија ипак била највише упу-
ћена на А.-Угарску, закључен је најзад и уговор
о трговини између ње и Аустро-Угарске, потписан

24 априла (6 маја) 1881. Овим је уговором из-

бегнут царински савез, али је српска трговина и

даље остала везана за аустро-угарска тржишта и

поред тога што је српска трговинска политика

остала у границама начела слободне трговине. От т

прилике у исто време закључени су уговори са

Италијом, Швајцарском, Русијрм, Бедгијом, Хо-

ландијом, Уједињеним Државама, Грчком, Нема-

чком, Француском, Турском,. Румунијом и Црном
Гором. Од њих су од веће важности уговор са Не-

мачком (25-ХП-1882), због свог тарифског деда,

и утовор о пријатељству, трговини и пловидби из-
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међу Србије и* Француске (18/30-1 1883), којим је
дефинитивно решено питање капитулације и тур-
ских трговинских уговора.

Ови уговори нису одговарали српским при-

вредним тежњама заштити домаће индустрије
и били су неповољни са финансиског гледишта.

Њима је било предвиђено двојако царињење, спе-

цифично (по тежини) и по вредности. Увозник је
имао право избора, а царине по вредности кретале

су се од 0 на 6,7, 8, 10 и 15°/0 . Царина од 15°/ 0

обухватила је луксузнију робу: дуван, кафу, јужно
воће, парфимерију и т. д. Да би се ублажили не-

достатци ових царина, српске владе су успеле да

аутономним законодавством оптерете увоз на ова

три начина: 1885 заведен је порез на обрт, који је
у главном теретио увоз; 1891 донета је одлука да

се царина наплаћује у злату, а не у сребру; 1896

заведене су нове трошарине на један низ предмета

који се нису производили у земљи.

У Србији се осећало да су закључени уговори

штетни по српске интересе, те се зато тежило да

се Србија ослободи зависности према А.-Угарској.
Зато су почели преговори с Русијом, закључен је

уговор с Румунијом и покушало се да се помоћу
нижих железничких ставова српски извоз упути ка

Солуну. Ну све је ово остало без великог резултата,

те је Србија 1893 са А.-Угарском морала закљу-
чити нови трговински уговор. Њиме су ублажени
недостатци раније српске трговинске политике; по-

већани су ставови у скромној мери и укинуто ца-

рињење по вредности.

Како се Србија временом све више економски

развијала, све су се више осећале штетне после-

дице њене економске зависности према А.-Угар-

ској и ако је Аустро-Угарска била само посредник

за већи део српског извоза. Због тога од почетка

владавине Петра Ослободиоца, па на даље, Србија
почиње одлучну борбу са својим северним суседом.
Она свом снагом ради на реорганизацији своје тр-

говине. До овог времена преко Пеште и Беча ишло

је преко 4/ 5 српске спољне трговине, а сад се жив-

ље почело радити да се српски извоз упути на

Солун (Александрију, Малту и Италију), затим до-

њим Дунавом преко Галца и Браиле. Уз то Србија
се заштићује својом новом царинском тарифом и

у својој уговорној политици она не тежи толико

за повољним условима при увозу у суседну монар-

хију колико тежи да добије повољне услове за

транзит преко ње у Немачку, Белгију итд. Да би

пак проширила привредну област, те тиме стекла

више угледа при преговорима, Србија је радо при-
хватила и радила на идеји царинског савеза са Бу-
гарском и још 1897 зкључила са њом уговор, који
је сматран за претечу царинском савезу. Царински
савез склопљен је тек 1905, али до његовог оства-

рења није дошло, јер се томе А.-Угарска огорчено

одупрла.
Ови постигнути успеси наносили су ипак до-

ста штете повлашћеном положају Аустро-Угарске
на српском тржишту. Због тога су у 1905 год. по-

чели преговори између Аустро-Угарске и Србије
ради закључења новог трговинског уговора. Ови

преговори су прекинути због објављивања царин-
ског савеза између Србије и Бугарске. По обавези

Бугари нису смели објављивати свој уговор са Ср-
бијом пре но што Србија не закључи трговински
уговор са Аустро-Угарском. Осећајући да су јој
царинским савезом српско-бугарским угрожени по-

литичко економски интереси, Аустро-Угарска је
прекинула 12-1-1906 год. преговоре о закључењу

трговинског уговора са Србијом, пошто је прет-
ходно још 9 јануара 1906 забранила увоз и провоз
стоке, сточних сировина и пернате живине, живе

и клане, из Србије. Ова је забрана трајала до 9

марта 1906. Како су трговински уговор и ветери-

нарна конвенција престали 19 фебруара 1906, то

је 9 марта исте године провизорно допуштен увоз
стоке, сточних сировина и пернате живине, само

се за сваки транспорт говеда и свиња имала тра-
жити дозвола од угарског министарства земљо-

радње. Ова је дозвола важила до 25 јуна 1906 кад

је Аустро-Угарска поново забранила увоз и пре-
воз из Србије стоке, свежег и прерађеног меса и

пернате живине. Ова је забрана трајала до 19 ав-

густа 1908, а тада је ступио провизорно на снагу

трговински уговор између Србије и Аустро-Угар-
ске. По том је уговору допуштен увоз свиња и го-

веда у закланом стању, перната живина смела се

увозити у ограниченом броју, а исто тако клана

живина и сточни продукти. Ово је стање трајало
до 19 марта 1909, када је између Србије и Аустро-
Угарске настало опет неуговорно стање. Оно је
трајало све до 27-ХП-1910, када је у Београду
закључен нов аустро-српски трговачки уговор, који

је, ратификован, ступио на снагу 9-1-1911 год.

Неуговорно стање је за економску еманципа-

цију Србије од огромног значаја. Пре њега је Ау-
стро-Угарска у својим рукама држала 86.50°/ o срп-

ског извоза, остављајући остатак свима другим др-

жавама са којима је Србија трговала. Овај се од-

нос већ у 1907 променио на штету Аустро-Угарске,
која је у тој другој години неуговорног стања има-

ла само 15,78°/0 српског извоза. Изгубљени проце-

нат пренет је на Немачку, Белгију, Италију, Турску,

Русију, Француску, Енглеску, Бугарску итд., па су

отада први пут узели учешћа у српском извозу

Египат, Норвешка и Шведска.

Немогући извозити више у Аустрију ми смо за

нашу стоку и сточне производе брзо нашли нова

тржишта. Кланичка предузећа су тада земљи учи-

нила огромне услуге. Тада се због царинског рата
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почела брзо развијати и наша индустрија и то по-

моћу домаћег капитала. Од 1906—1910 подигнуто

је у земљи 121 индустриско предузеће (76 млинова,

8 текстилних фабрика, 2 стакларе, 2 металне то-

пионице, 25 стругара итд.).
Српски извоз из 1907 год. износио је 81.997.102

дин. те је био за 9.873.448 дин. већи но извоз из

1902 год. која се сматра за најјачу извозну годину
из уговорног стања са Аустро-Угарском. При поја-
ви овог. факта отпала је сумња да ће се српска

извозна трговина умртвити кад буде изгубила по-

средништво Аустро-Угарске, а уз то се одмах пока-

зало да српска извозна трговина може да се крене у

четири правца, заобиђе Аустро-Угарску и изиђе у

Средњу и Јужну Европу и на обале Средоземног и

Северног Мора. Ти су путеви горњи Дунав ка Ре-

генсбургу и Пасави, доњи Дунав ка Сулини и две

железничке пруге ка Варни и Солуну.
Овим се Србија ослободила економске зави-

сности према Аустро-Угарској и упутила највећи
део свог извоза према Солуну. Тај је извоз из Ср-
бије преко Солуна износио:

У год. 1908
.....

3859 вагона

„ „
1909 7266

„

„ „
1910 8641

„

Ну важно је још напоменути да је економска

еманципација Србије према Аустро-Угарској прет-

стављала и еманципацију уопште и то на свима

тачкама где се аустријски утицај одржавао на ра-

чун економских интереса Србије и на рачун држав-
ног достојанства. Према Србији Аустрија није знала

ни за какву меру у понижавању, шиканима и отво-

реном непријатељству, те Је већ било дошло крајње

време да се Србија свега тога ослободи, најпре еко-

номски, затим политички. Трговински уговор од

1910 није више могао вратити Србију у стару еко-

номску зависност према Аустро-Угарској. Економ-

ски слободна, Србија је сада била пред пуним при-

вредним напретком. Ну све се није могло остварити

одједном. Краљ Петар је хтео да оствари свој на-

ционални сан и због тога остварења привредни на-

предак Србије је стао, ометен Балканским ратом.

За време Балканског и Светског рата владале

су у економском животу Србије посве ненормалне

прилике. Рат се најзад свршио изменивши карту

Европе, на којој достојно место захвата данашња

Краљевина Југославија. После рата настала је у це-

лој Европи исцрпеност и производња је једно изве-

сно време била страшно опала. По закључењу мира

предузете су у свима раније завађеним државама

мере које су иначе апсурд у правилном економском

развитку. Место помагања извоза настала је у ве-

ћој или мањој мери његова забрана, док је помаган

увоз сировина и намирница које нису луксузне.

Овим се путем пошло и код нас, те су закључени

(1919) тако звани компензациони уговори, да би се

њима колико толико омогућио увоз -и извоз. Они су

закључени са Аустријом, Маџарском и Чехослова-

чком. По уговору са Мађарском наша држава имала

је да лиферује Мађарској храну, док она има да

оправља наше локомотиве и вагоне, Ови су се уго-

вори показали непрактични, те су од 1920 при-

ватној иницијативи остављене слободне руке.
Одмах после рата код нас је настало и валутно

питање. На територији наше краљевине циркули-
сали су новци србијански, црногорски, аустро-угар-
ски и бугарски. У Аустрији и Мађарској непрестано
су штампане нове новчанице истоветне са аустро-

угарским новчаницама које су циркулисале по на-

шој земљи. Ове су новчанице са аустриске и мађар-
ске територије пребациване на нашу, те је стога

курс нашим аустро-мађарским новчаницама стално

падао. Да би ово зауставила, држава је извршила
жигосањем национализацију курсних новчаница,

Жигосање је извршено од друге половине децембра
1918 до краја јануара 1919. У целој држави жиго-

сано је 4.875.735.599 круна. Ну како су жигови фи-
нансиских и управних власти били разнолики убрзо
су се појавили фалсификати, те је стога Министар-
ство финансија морало приступити маркирању

крунских новчаница од друге половине новембра
1919 до 2 јануара 1920 год. При маркирању појавио
се већи број круна но при жигосању. Маркирано је
5.696.606.730 круна. Фалсификати су били јасни.

Са неунифицираном валутом код нас се није
смело даље остати. Путем уредбе од 26 јануара
1920 год. Народна банка је постала емисионом бан-

ком за целу државу. Са њом је држава направила
споразум о повлачењу крунских новчаница са наше

територије, те су 18 јануара 1920 год. крунске нов-

чанице повучене из саобраћаја у сразмери 4 круне
за 1 динар. За повучене круне издане су динарске
банкноте у износу од 1.194.542.407 дин. Одлуком
од 27-IV-1921 год. повучени су из оптицаја и пер-

пери. Њихови притежаоци до суме од 5000 перпера

разменили су перпере ал пари са динаром; прите-

жаоци преко 5000 перпера разменили су перпере за

динаре у размери 1:2. Размењено је свега око

12.000.000 перпера. Бугарски лев имао је званичне

курсеве (0.80 дин. 1 лев; 0,50 дин. 1 лев итд.), па

је најзад забрањен оптицај лева на нашој терито-

рији. На тај начин је у валутном питању извршена

унификација.
Од 1920 године код нас настају незгоде због

претеране емисије папирног новца. Он је био по-

стао врло згодан за безобзирне берзанске спекула-
ције, те је не само изгубио доста од своје вредно-
сти, већ је због променљивости курса унео у трго-
вачке послове многе тешкоће и несигурности. Да
би се ове тешкоће колико толико савладале 19 мар-
та 1920 створена је девизна централа ради регули-
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сања премета девизама и валутама и декретована

је широка забрана увоза, тако да је од 780 бројева
наше царинске тарифе забрањен увоз робе из 252

броја. Обновљена забрана увоза у 1922 убрзо је из-

губила важност. Године 1921 место апсолутне за-

бране јавиле су се извозне царине, али и оне у току

времена губе важност и њихове се стопе смањују
или сасвим укидају из године у годину. Место ком-

пензационих уговора закључени су привремени тр-

говински уговори са Аустријом (1920), Чешком

(1921) и Пољском (1922), онда споразум са Ита-

лијом о царинском режиму и пограничном промету

са Задром (1922) и уговор са Грчком о транзиту

преко Солуна (1923). Прва четири уговора имају
за основицу највеће повлашћење, у недостатку уго-

ворних тарифа. Неки стари Србијини уговори про-

тегли су се и на нову државу, до закључења нових

уговора.

Прве три године после рата биле су код нас

испуњене радоји на обнови земље. Наш извоз није
могао бити велики јер су му недостајали битни у-

слови: уређен саобраћај, довољан кредит за извозну

сезону, уређени трговински односи са иностран-

ством итд. Године 1921 и 1922 дале су врло слабе

жетве, те је и то био разлог неразвијеном извозу

и пасивном трговинском билансу. Тек су богата

жетва од 1923 и нешто сређеније техничке прилике

код нас ојачали наш извоз тако да смо 1924 год.

имали активан трговински биланс.

У последње време ново основано Привилего-
вано извозно друштво благотворно делује на про-

дају наших цереалија у иностранству. Пре две го-

дине поправиле су се врло знатно и кредитне при-

лике по сељака. Благодарећи племенитим намерама

и напорима Његовог Величанства Краља Алексан-

дра I основана је Аграрна банка.

Кад је реч о нашем скорашњем и данашњем

извозу треба нарочито истаћи да .постоји велика

разлика између данашњег извоза ицувоза предратне

Србије. Број извозних предмета данас је много ра-

зноврснији, а међу извозним артиклима важно ме-

сто заузимају већ и наши индустриски предмети.
Због ове разноликости извозних предмета извоз

траје преко целе године тако да се само пољопри-

вредни производи ограничавају на извозну сезону.

Кад се говори о привредном стању Србије у

доба владавине Петра Ослободиоца не може се не

говорити и о Законуорадњама. Он је темељ

социјалне политике на терену предратне Србије и

данашње државе. Публикован 29-VI-1910 год. он је
још тада унео хармоничан живот између нашег мла-

дог капитала и радништва. Закон је регулисао све

односе пословања занатских, индустриских и трго-
вачких радњи у земљи, њиме су предвиђене многе

напредне институције, иако нису све остварене:

инспекција рада, радничке коморе, суд добрих људи

за решавање спорова између послодаваца и радени-
ка, берза рада, ограничење радног времена, отва-

рање синдикалних организација итд. Благодарећи
њему ублажени су или чак и избегнути у нашој зем-

љи многи сукоби између радника и послодаваца.

У проширеној и уједињеној отаџбини привре-

дни развитак је постајао из дана у дан запажљи-

вији. Уколико поједине радионице нису биле уни-
штене по ранијој Србији, неки су се занати не само

одржали већ и развили. То нарочито важи за сто-

ларски, браварски и остале грађевинске занате, за-

тим за обућарски, кројачки, тапетарски, коларски,

качарски, месарски берберски и књиговезачки за-

нат. За данас су само неки занати у застоју, неки

чак и у опадању.

И индустрија је много напредовала. За време
Балканског рата њено је развиће у Србији било обу-
стављено, и за време Светског рата скоро су сва

индустриска предузећа уништена и обуставила рад.

По многим творницама у Србији упропашћена је и

разнета за време аустриске и бугарске окупације
сва машиниска инсталација, тако да је после рата

требало много времена и огромних трошкова да се

она оправи или поново набави. Ну и поред тога ин-

дустрија се у целој држави развијала и ко зна ко-

лико би данас била развијена да на њу нису ути-

цале и наше и светске економско-политичке при-

лике, које су је час потпомагале, час заустављале,
час уништавале. Кад је код нас наступила инфлација
новаца је било у изобиљу, каматна стопа била је
повољна, земљораднички артикли доста скупи, уз

све то свет је за време рата од индустриских арти-
кала по домовима све упропастио и потрошио, сад

му је све било потребно. Отуда велика тражња и

велики напредак индустрије у целој земљи. Несре-
ђене прилике овај су развитак зауставиле. За ин-

флацијом дошао је период новчане оскудице, због
чега је подизање нових индустриских предузећа

обустављено, а многа постојећа морала су преки-

нути рад. Држава индустрији није пружала царин-

ску заштиту све до 1925. Од тог времена индустри-

ја је нешто заштићена завођењем специјалних же-

лезничких тарифа, јачом заштитом у царинској та-

рифи и другим мерама. Ну и поред овога наша ин-

дустрија није могла да продужи свој првобитни по-

ратни напредак. Стабилизација наше валуте иза-

звала је пад цена индустриских артикала, нарочито

извозних, а није смањила трошкове њихове прои-

зводње, транспорта итд. Због тога је велики број

индустриских предузећа у нашој земљи пао у кризу

која још траје. У њој ће наша индустрија остати за

све време док прилике које су је укочиле буду

трајале.
МИЛОРАД Н. ЂЕРИЋ

Професор трговачке академије
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НАЦИОНАЛНА И ПРИВРЕДНА УЛОГА СРПСКИХ ТРГОВАЦА
Не узимајући у обзир изузетке, у средњеве-

Ковним феудалним државама Европе историска не-

заборавимост припала је вишим сталежима, плем-

ству и свештенству. Као ратник, племство је осва-

јало и губило своје сталешке привилегије, ширило

и бранило државне међе, прослављајући се ратним

јунаштвом. Свештенство, као духовно ратништво,

снажило j'e утицај Цркве, или га бранило било ре-

формама, било насиљем, од тежњи и историских

догађаја који су овај утицај смањивали. Духовно
просвећеније од осталих друштвених средина

Средњега века, повлашћено у материјалном погле-

ду, и свештенство је за себе у средњевековној
историји европских народа резервисало многа ме-

ста. Трећи сталеж сељаштво и грађанство -

иако уз прва два сталежа учествује активно у

скоро свима историским догађајима, нема у општој
средњевековној историји довољно истакнуту улогу.
Ово нарочито важи за сељаштво. Његова улога у

прошлости није рељефно претстављена, стога што

је, иако најмногобројније, истовремено и најне-
просвећеније. Ван ратова, у којима је уз племство

учествовало и у којима његова улога није довољно

историски обележена, сељаштво се историски иста-

кло само у неорганизованим и крваво угушеним

побунама-жаксрлјама. 0 радништву Средњега века

нема скоро шта ни да се каже. Очајно малобројно,
сталешки неорганизовано, оно није ни могло тада

имати неки утицај. Сасвим је други случај био са

занатско-трговачким редом. Вредан и штедљив,

-успркос средњевековним прописима ко :
и су кочили

развитак заната и трговине, овај се ред временом

обогатио, и богат, одмах у другој половини Сред-
њег века почео борбе за своје сталешке интересе,

дајући историји нов ток и нову садржину. Док је
племство било борац за своје сталешке привиле-

гије, чешће за краља и најчешће за даљи опстанак

друштвене, правне и политичке неједнакости онога

доба, и док је свештенство, бранећи интересе цр-
кве, осећало се са племством солидарним скоро у
свима осталим питањима, дотле је занатлиско-тр-
говачки сталеж грађанство био борац за

правну једнакост, борио се против неограничене
власти, био мецена научника, књижевника, фило-
софа итд. Средњевековне грађанске општине би-
ле су прве школе политичких слобода, оне су имале

великог утицаја на развитак економског, духовног
и уметничког живота. Носилац напретка, грађан-
ство је кроз Француску револуцију од 1789 извр-
шило до данас свакојако најважнију друштвену ре-
форму у свету. Уништивши правну и политичку не-

једнакост, најпре у Француској, затим у другим
земљама, оно је својим победама над неограниче-

ном краљевском влашћу, племством и свештен-

ством, завршило историју Средњега века, која се по

неким политичким историцима не завршава ни про-

наласком Америке (1492), ни Реформацијом (1517),
већ Француском револуцијом (1789).

Каква је била национална и културна улога

српских трговаца? Пре пада под турски јарам исто-

рија нашим трговцима, сем привредне, није доде-

лила друге улоге. Довољно заштићени обичајима и

законом, занатлије и трговци нису сталешки орга-

низовани, јер су, иако у приличном броју, растуре-
ни по пространој српској земљи; њихова трговина

није угрожена ни страном ни домаћом конкуренци-

јом, ни путном несигурношћу и т.д. Отуда се нацио-

нална, култура и сталешка улога Срба трговаца и

занатлија почиње јављати тек у турско доба, затим

у доба привремене окупације Аустрије над већим

делом Србије и најзад за све време за које су на-

сеља северно од Саве и Дунава била под Аустријом,
односно под Аустро-Угарском.

У прво време турске владавине над Србијом

улога Срба занатлија и трговаца врло је мало по-

зната. Још у слободној Српској држави нарочито

у XIV и XV веку, поред великог броја Дубровчана
и приличног броја Италијана било је и домаћих сит-

них трговаца, који су од Дубровчана и Италијана
или узимали робу на кредит да је по својим малим

дућанима распродају, или да је као торбари разне-

су и распродају по трговима и селима. Вероватно
да је овако нешто било и у прво доба туроке владе

над Србијом. Странци су држали трговину све до-

тле док се у трговању нису почели истицати тур-
ски поданици Грци, Цинцари и Евреји, а временом
и Срби. Феликс Петанчић (1500) помиње да је ста-

ра Србија имала тада «множину путујућих тргова-

ца» Срба. Из овог доба имамо детаља окоро само

о Ђорђу Кратовцу, младом Србину кујуњ
џији из Кратова. Њега су Турци у Софији примо-

рали да пређе у ислам, па пошто је он то упорно

одбијао спалили су га на ломачи (10-11-1515). Ње-

гова оданост вери изненађивала је савременике то-

лико да је још у XVI столећу описано његово жи-

тије најпре у Софији, затим у Русији. Проглашен
је и за свеца под именом Георгије Нови.

Године 1535 помиње се Дмитар Купинић, трго-

вац из Београда или из Смедерева. За њега се Ху-
срем-бег, господар смедеревски, београдски и поду-
навски обратио краљу Фердинанду с молбом да га

овај ослободи, јер је «на веру ухваћен». «Ваше ми-

лости земље трговци који доходе овамо: како ч’

сно и мирно дођу, ми ч’сно и мирно с’чувамо и од-

правимо». Путописац К. Рими (1571) помиње Србе
трговце у Карловцима, а скоро истовремено (1572)
Ииглада помиње Србе трговце у Пешти и Срцском
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Ковину. У првој половини XVII века у Београду,
сем Дубровчана, било Је доста трговаца Босанаца.
Босански трговци су тада наши национални изво-

зници. Они тргују са Анконом у Италији, извозећи

восак, говеђе коже, кордован и вуну и из Анконе у-
возе у Босну тканине и чоху. Они ради трговачких

послова одлазе и у Будим, те на тај начин код стра-

ног света шире сазнање о нашој земљи, њеним про-

изводима и народу.

Наши трговци из Призрена слични су трговци-

ма из Босне. Gregorio Massarechi помиње да у При-
зрену и оближњим селима од 1650-51 има неколико

хришћана трговаца који одлазе преко Београда у

Германију и продају вуну.

Привредна, културна и национална улога Срба

трговаца и занатлиЈа осетила се у много већој мери

код Срба под Аустријом, нарочито у 1690 год., кад

се под вођством патријарха Арсенија 111 Чарнојеви-
ћа око 30.000 српских породица населило по Сре-
му, Славонији, Банату, Бачкој, око Будима и Сент-

Андреје. Пре овога времена, још у XV веку, Срби тр-

говци у Угарској имали су видну улогу и били су

врло имућни, нарочито у Будиму. Њих је 1640. год.

јерусалимски патријарх Димитрије молио да и у

будуће дају милостињу за Свети Гроб. После прве
сеобе под Чарнојевићем Срби су основали у Будиму,
Сент-Андреји и у Пешти три најзнатније општине.

Доневши собом у нова насеља не само новац, већ

и умешност и неистрошену енергију и стручна зна-

ња, новодошавши српски трговци, помешани са ста-

рим, брзо су створили једну јаку грађанску српску

класу, која је за сто педесет година иза тога пред-
њачила у свима покретима нашега народа. Успркос
обећаним повластицама датим од стране Аустрије
Србима уопште, рад ових људи био је ометан на све

могуће начине, јер су Срби под АустриЈом и Угар-
ском сматрани као национална и верска мањина.

Они су били дошљаци и «шизматици». Ну ваљда

баш због овог ометања, Срби су постајали све от-

порнији, и у овом отпору нарочито се истичу занат-

лије и трговци. Они су се брзо у индустрији и трго-

вини почели надметати са Немцима и Маџарима,
временом су их чак и тукли у конкуренцији иако

су њихове привилегије биле ограничене на неколи-

ко места да не би чиниле конкуренцију немачким и

маџарским трговцима. Срби трговци из Будима,
Пеште, Сент-Андреје, Коморана, Ђура и других ме-

ста били су у вези са најважнијим трговачким ва-

рошима у Немачкој и Пољској. Они су трговали са

Цариградом, Солуном, Београдом и са нашим гра-

довима на Јадрану. Срба трговаца било је чак и по

селима. Њихове особине истакао је у свом извешта-

ју барон Бартенштајн, истичући их као највреднији
елеменат у „лењој У'гарској“. Цар Јосип II у ин-

струкциЈама изданим жупанским комесарима 1785

год. каже за Србе: «Раци су људи вешти, али вепи-

на на лукавство готови, који када се дотерају. би-

вају поштени војници, али увек већина маре за тр-

говину“. Још више Јосиф II истиче важност Срба тр-

говаца у § 10 своје инструкције за пештански срез:

«Рајце и неунијатоке Грке, који се баве трговином

у овом срезу, нарочито у Будиму, Пешти, Јегри,
Сент-Андреји, треба нај|боље заклањати од сваке

злоставе, јер они терају доста промет за велику др-

жавну корист» (Бартенштајнов кр. извештај о

Илир. народу).

Својом вредношћу, богаством и умешношћу
Срби трговци, нарочито из Будима, уживали су чак

и поштовање својих противника. Они су у Бечу, о

свом трошку, издржавали своје агенте, који су били

дужни да пазе да се не крње било њихова права,
било права српскога народа. У Пешти су имали

своју цркву Св. Ђорђа, у Будиму Св. Димитрија. У

Будиму су становали у предграђу Табахан, Табана,
Табан, У Будиму, Пешти, Острогону, Сент-Андреји,
Стоном Београду и Сегедину имали су према цар-

ским привилегијама и свој суд-танач, своје општин-

ске чиновнике, бирове, кметове и ешкуте (порот-

нике).

Нису само трговци „почтенородни господари“
чинили снагу српског грађанства, постојали су и

многобројне занатлије „почтени мајстори". Према

једном списку од 1706-7. године број пореских срп-

ских глава у Будиму био је 536, од којих свега 15

бакала, док су остало све били мајстори. Још у Ср-

бији која је била под Турцима имали су ови мај-

стори еснафе за сваки занат. У новом насељу Срби

занатлије створили су одмах своје еснафске ста-

туте, које су им потврђивали аустриски цареви и

Арсеније 111. Многи технички изрази из тих статута

потсећају на еснафско-занатске уредбе и живот под

Турцима: руфет, калфа, сандук руфетски, хеспап,

ортаклук, бајрак, ћурчибаша, руфетбаша, фајда,

хак, хесап, харач, шегрт итд. И имена многих

заната и еснафа су такође турска: ћурчија, капа-

маџија, бакалин, касапин, абаџија, кујунџија, тер-

зија, ракиџија, бојаџија, дунђерин и т. д.

У српске еснафе у Угарској примани су само

Срби. Национално и економски организовани, Срби

занатлије и трговци много су учинили за развија-
ње српске свести. Новцем и саветом стизали су

свуда. Њихов је утицај био толики да ни митро-

полити нису ништа важније предузимали без дого-

вора са њима, Кад су доцније митрополити постали

оруђе Беча, Будимци су их одлучно нападали.

Српски еснафи нису били организовани само

ради одбране професионалних интереса, њихов Је
задатак био да развију и професионалне способно-

сти, вредноћу, уредност и све врлине тачности и

уредног живота. Мајстори, калфе и шегрти морали

су бити побожни, посећивати цркву и помагати бо-

лесне и невољне. Богатији еснафи поклањали су
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црквама и манастирима црквене књиге, иконе, кан-

дила, звона, барјаке, чираке. Они су отварали шко-

ле, поправљали цркве и манастире, имали у поје-
диним манастирима своје собе и оделења у којима
су њихови чланови становали за време манастир-
ских слава и т, д. Устав терзиског еснафа у Будиму
од 1695. год. прописује: ,„Сваки мајстор нека се

Бога боЈи, поштен и чист да буде; покраЈ тога

нитко да се не псује; у карти, коцки, играч хамишни

и заклињач да не буде“.

Овај вредан свет био Је родом из свих наших

крајева: Србије, Старе Србије, Маћедоније. Босне,
Херцеговине и Црне Горе. У Будиму је поименично

било их из Београда, Прилепа, Солуна, Пожаревца,
Крушевца, Сталаћа, Кумодража, Вучитрна, Белог

Поља, Пријепоља, Пожеге, Црне Баре, Ужица, Сре-
брнице, Ваљева, Забрежја, Алексинца, Јагодине,
Параћина, СараЈева, Зворника, Требиња, Палежа,
Скопља, Зајечара, Ниша, Новог Пазара итд. Из

ових досељеника и староседелаца створила се преко
Саве и Дунава наша вредна, штедљива, богата и

родољубива буржоазија, састављена од „честитих

господара купеца" и „почтених мајстора“.
Сем Будимаца нарочито су се истицали Сент-

Андрејци, коЈи су трговали на велико платном, сви-

лом, прерађеним кожама и вуном с Лајпцигом, Бе-

чом, Ријеком и Краковом. До пред крај XVIII века

чак су пештански трговци куповали бољу робу код

Сент-Андрејаца, коЈи су поносно певали: „Ми же

Сент-Андрејци целог света славни“. Сент-Андреја
је била резиденција српског патриЈарха, те је због

тога и због многих лепих православних цркава звана

дуже време „Српски Рим“. Ова слава, нажалост,

угасила се због пожара 1800. год. и ратова против

Француске.

Нису само Будим, Сент-Андреја, Јегра и Ко-

моран били насељени богатим нашим честним куп-

цима. Било их Је по свима већим варошима на

Дунаву, почев од »сребробогатога Земуна« до

»царствујушчег града Виене«. Много их је имао и

»царствујушчи град Виена«, који Је од краја XVIII

века постао духовним средиштем српског нарола.
У Бечу се од 1771 налазила српска штампарија;
од 1791 у њему су излазиле Сербске Новине, а од

1794 Славено Серске Вједомости. Од 1830 Пешта

и ~Будим-град“ изравнали су се у значају са Бе-

чом. Српски Дневник из 1853 пише: „Наши трговци

(у Пешти) главна су потпора наше књижевности".

Сем у Виену богатих Срба трговапа било је и у

Митровици, Осјеку, Земуну, Вуковару, Новом Саду,
Темишвару и т. д. Календар ЗахариЈе Орфелина
издао је „от свога малога имјенија Сава Вуковић
гражданин новосадски«.

И Српска општина у Трсту имала Је доста

Срба трговаца и бродовласника. Њихови бродови
пловили су по Јадрану, Средоземном Мору, па су

неки ишли чак до Индије и Америке. Они су тр-

говали са Русијом, приморском Европом и са оба-

лама Азије и Африке. Најбогатији и најчувенији
међу овим трговцима били су: Куртовићи, Тодо-

ровићи, Цвијетовићи, Ризнићи, Лучићи, Ћирко-
вићи, Цветковићи, Мекше, Нетовићи, Гопчевићи,

Тузлићи и други. Родом су били махом из Босне,

Херцеговине и Боке. И они су, као Будимци, по-

магали цркве по Далмацији, Боки, Црној Гори и

Херцеговини. Били су и мецене српских књижев-

ника онога доба: Вука и Доситија, Соларића, Ата-

насија Стојковића и Симе Милутиновића. Драга и

Петар Тодоровић и Филип Лучић помогли су прво

издање Вуковог Речника. Филип Лучић »комерције
саветник и кавалер« скупио је Вуку’ у Одеси 160

претплатника на Пословице. Међу тршћанским тр-

говцима било је и песника. Такав Је био Србин из

Лике Јован Дошеновић, који је докторат филосо-

фије и слободних уметности положио у Падови,
па се око 1804 вратио кући, после чега „ја суд-

бином у Тријест дошао сам и жртвовао себе Ку-

печеству«. У Трсту је Дошеновић остао до 1809,

потом је отишао у Пешту, где је своју Численицу
посветио Игњатију Станковићу „Великокупцу п

Гражданину Пештанскоме“, За Численицом отштам-

пао је и Лирическа Пјенија,, па му се негде око

1810 год. губи траг. Иначе њега, Доситеја, Сола-

рића, Стојковића и друге помагао је много Јован

Драга-Тодоровић, о коме Дошеновић пише: »Ви-

шеречени господар Драго ние само да жели про-

свештеније речима, и серцем, већ помаже и ижди-

венијем толико, колико још ни један богати Ср-

бин«. Код Тодоровића је Дошеновић вероватно и

био у радњи, јер он о себи каже: »При походу

моем из Тријеста мени је с љубезним цјелованијем

г. Драго Тодоровић, кога ми чрез г. г. Стојковића

и Соларића добро познаемо, с Богом пошао овако

дао; Препоручуј Брате! нека пишу и нека дјелају

дондеже свјет пред очима јест, да не уздишу наши

потомци на нас, као што ми на наше претке жа-

лимо. О благодатна Божја руко! ја сам про-

гласио —■ дај и даруј на тисјаште такви чустви-

телни серца к ползу у Сербаља; и остај с Богом“.

Јован-Лрага Тодоровић Је био родом из Хер-

цеговине. Неписмен а врло бистар и богат он се

претплаћивао на већи број српских књига, које је
после раздавао онима који их нису могли купити.

Дошеновићево тврђење не претставља само Драгу

Тодоровића. Просветитељи, патриоти, књижевне

мецене били су сви Срби трговци из Трста. Вук
помиње трговца Петра Тодоровића, који му је

откупљивао књиге у великим количинама: »Но као

што је на земљи један Тријест, тако је и међу

Србима један Петар Тодоровић«. Тодоровићи су

помагали Павла Соларића, новчано су му у помоћ

притицали нарочито при издавању његових географ-
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ских карата у Млецима. Доситеј се обраћао 'на

»Сарајлије, Требињане, Новосађане и Осечане«

трговце у Трсту. За његове књиге слали су му

они унапред по неколико дуката, па су, добивши

књиге, распродавали их или поклањали. Око 1803

год. Сима Милутиновић Сарајлија пише да су му

за штампање Србијанке дали по 300 рубаља Риз-

нић и Лучић, који су тада били трговци у Одеси.
Може се слободно рећи да није било овог трго-

вачког света и његове родољубиве акције, дело

Доситијево и Вуково и многих других не би се

дало ни замислити. Ни просвета, ни национална

свест наша не би напредовале, да им честни купци
и почтени мајстори нису били одани. Они су

стварали и издржавали школе, неки су били рев-

носне присталице Вукове реформе, пропагатори
његових идеја, чак и његови сарадници, отварали

су фондове за помагање књижевности, сиротиње

и ђака, помагали су народне покрете и ратове.
Баталака помиње у историји да су Срби из Трста:

Јован КуртОвић, Стефан Ризнић, Т>ура, Петар и

Драга Тодоровићи, Јован Николић, Јован и Дими-

трије Мирковићи, Филип Цветковић, Хаџи-Која
Сарајлија и игуман Вићентије Ракић помогли

српске устанике 1805 године давши им 12759 фо-

рината, знатном сумом за оно време. И Црна Гора

је од ових људи добила многу пушку и муницију.
Тршћанска општина је 9 јуна 1833 год. одредила

Вуку годишњу помоћ од 100 форината. Сарајлија
Ристо Тузлић, трговац у Трсту, оставио је у првој
половини прошлог столећа 20.000 форината за Са-

рајевску гимназију.
Сем у Трсту доста српских трговаца било је

у Дубровнику, Шибенику и Задру, затим у Боци,

Херцеговини и Бос-ни. Они су као посредници трго-

вали са Србијом и Румелијом, било их је у Одеси,

Киеву, Исмаилу, Браили, Хотину, Фокшану, Галцу,
Кишињеву, Букурешту, Смирни и Млецима. Путо-
вали су у Александрију и Марсеј. Нарочито их је
било доста у Одеси, где су много допринели раз-

вијању руске поморске и трговачке флоте на Црном
Мору.

И ови Срби трговци из Одесе истакли су се

као књижевне мецене. Вук са захвалношћу по-

миње Филипа Лучића „комерције савјетника и ка-

валера“ који му је 1836 год. скупио 160 претплат-
ника на Пословице. Одески трговац Атанасије Ге-

рески, родом из Черевића у Срему, за живота је
дао 20.000 рубаља да се оснује Атанасеум, задуж-
бина из које ће се помагати добри, сиромашни ђаци
Новосадске гимназије. По смрти све је његово бо-

гатство раздељено као помоћ књижевницима, вели-

кој женској школи у Новом Саду и Женској шк.оли

у Черевићу. Умро је у Новом Саду 30 марта 1885.

У Одеси је, изгледа, било врло много Срба тр-

говаца. Сава Текелија у својој аутобиографији о

Одеси 1811 каже: „За чудо ми је било да по сбкаци

и по кафанама највише сам чуо сербски говорити,

онда и бургмајстор је био Петрович Србин из Но-

вог Сада, и'ту много други било. После србског је-
зика талијански се чуо повише, па грчки, па руски,

па турски“.

И у Босни Срби су били најотменји и најбога-
тији тргрвци све до аустриске окупације (1878).
On:f су много трговали са Трстом, Задром, Шибе-

ником, Дубровником, Млецима и Бечом. Сва трго-

вина са Немачком била је у њиховим рукама. У

Бања Луци иако малобројни, Срби су као трговци
били највредниЈи и најбогатији. То су били махом

досељеници из Требиња и Херцеговине. Француски

консул у ТравнИку каже за Србе босанске трговце

да воде трговину у европском смислу речи и да

за купљену робу даЈу обавезе по европском обичаЈ'у,
Босанци трговци настањивали су се и по Србији и

дали осниваче чувених београдских кућа: Крсмано-

вића, Куртовића, Дучића, Маринковића, Ћеловић

и т. д. Босански Крсмановиђи извозили су из Бо-

сне суве шљиве у Трст и преко тршћанске српске

фирме Шкуљевић и Аничић продавали их Америци.

Трговци у Србији за време аустриске влада-

вине од 1718—1739 године. Срби из Србије којом

су Турци владали увек су радо помагали Ау-

стријанце у свима борбама. против Турака, па су

помагали и аустриског војсковођу Евгенија Са-

војског, чије су победе над Турцима довеле до

Пожаревачког мира 1718 године. Овим је ми-

ром Аустрија добила Босанску Посавину, Западну

Влашку, Банат и Београд са већим дел.ом Северне

Србије. Рат од 1716—1718 оставио је у Србији

праву пустош. Чим се рат завршио са Србима су

Аустријанци одмах почели рђаво поступати, наро-

чито у Северној Србији, где је православној вери

загрозила католичка пропа;ганда. Ко зна, најзад,

какве би све резултате Аустрија постигла да у Се-

верној Србији није наишла на отпор и да њена

владавина није престала због пораза аустријске

војске код Гроцке, после чега је 1739 год. закљу-

чен Београдски мир, по кбме је Северна Србија опег

припала Турцима?

За кратко време своје владавине Аустријанци

су у српска села и градове уселили многе Немце,

сељаке, занатлије и трговце. Београд је тада био

толико напуњен Немцима да је по попису од 1729

године у њему било 1258 кућа и 35 воденица не-

мачких. Немци су свуда од власти били фаворизи-

рани, а српски елеменат није’ никад помаган. Срби

су се морали помоћи сами. И у овој ствари опет

предњаче трговцн. По примеру Немаца Срои су

одмах затражили да оснују свој еснаф, те је принц

Александар 1725 године послао правила њиховог

еснафа на потврду .Дворском Камералном Већу. За
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потврђење ових правила ишли су лично цару ови

београдски трговци: Максим Хаџи-Петровић, Адам

Бранковић, Новак Петровић, Стојко Јовановић, Сте-

фан Радивојевић, Петар Вуковић, Никола Томић и

Стојан Вуковић. Кренути се, у оно доба, у Беч на

далеки пут, могли су учинити само људи који су

увидели да је у питање био дошао не само њихов

материјални, верски и национални опстанак у

неравној борби. После ове интервенције Србима тр-

говцима одобрено је да могу увозити и продавати

све мануфактурне и индустриске производе Истока

и Запада, у српском трговачком крају Београда

једино су они смели продавати ову робу, они су

једини смели робу продавати по селима и панађу-
рима, иначе су трговци који нису били чланови

њихова еснафа сматрани за криумчаре.

Чланови 1, 15 и 19 београдске еснафске уредбе

најбоље приказују београдске трговце онога доба.

Први члан захтева да грађани са целом породицом

походе цркву и строго се придржавају хришћан-
ских обреда. Петнаести члан наређује да се нео-

жењен члан ради чувања морала —■ мора оже-

нити за годину дана, иначе бива кажњен према

одлуци трговачког судије и еснафског одбора.

Према члану 19 еснаф је морао материјално и мо-

рално помоћи оног свог члана кога би задесила

ватра, крађа и т. д.

Трговци у времену од 1739—1804. По одла-

ску аустријске војске из Северне Србије Тур-
ци су поново заузели Београдски Пашалук и

владали њиме још пуних 64 године. Ретко се ко у

то доба бавио трговином. Трагова о томе има нај-
пре за Карађорђа. Он је после 1786 одлазио као

свињароки трговац у Немачку. У Београду су 1786

год. били чувени трговци Жикићи (Џике) и Шунде.
Они су потајно, за време рата, нудили Аустријан-

цима кључеве од капија београдске тврђаве. Пред
Кочину Крајину трговидам у Београду и Оструж-
ници бавили су се Јован и Петар Новаковићи-Чар-

даклије из Леунова (близу Гостивара). Због грубог

турског режима трговина је све до Свиштовског

мира (1791 год.) код Срба и по селима и по варо-

шима била потпуно замрла. По народу су се биле

размилеле турске порежџије тражећи од народа

дажбине, које су се састојале: из пореза у новцу,

пореза у земаљским производима, пореза у народној

снази, пореза на приход од царине, превоза и рибо-

лова, пореза на приход од пореза и на приход од

казна. Султанове порежџије и њихови повереници

су на најсвирепији начин прикупљали ове порезе,

тражећи увек више но што је тражила царока «те-

скера». Зверско понашање ових порежџија, читлук-

сахибија и јаничара Срби нису могли трпети и 1788

год. дигли су први, оружани, народни уостанак, по-

знат под именом Кочина Крајина. Најважнији вођ

овог у крви угушеног устанка. био је Капета Коча

Анђелковић, у народу познати трговац, родом из

Пањевца код Јагодине. Како су тада Русија и Ау-
стрија ратовале са Турском и како је Аустрија под

генералом Лауданом почела заузимати наше градо-

ве, Коча је оставио тр-говину, подигао момке Јаго-
динске Нахије, ну, најзад, потиснут од Турака на

леву обалу Дунава, ухваћен је и са шездесет дру-
гова набијен на колац у ТекиЈи. Колико сличних

примера родољубља има у историји? Са Кочом је
заједно трговао и Јован, деда Милована Видакови-

ћа, на далеко чувен трговац.

Ратовање са Турцима било је несретно по ау-

стријску воЈску, те је Аустрија 1791 год. закључила
са Турском мир у Свиштову. По овом миру цео

je Београдски Пашалук поново припао Турској. Сви-

штовоки мир је омогућио поновну појаву Срба тр-

говаца, јер је загарантовао слободу трговања изме-

ђу Аустрије и Турске и безбедност трговаца обеју
царевина при путовању сувим и в-одом. Доцније,
1793 год., султан је у Београдском Пашалуку уки-

нуо читлуке, забранио јаничарима улазак у паша-

лук и одредио Србе за кнезове, који ће прикупљати

царске порезе и пресуђивати спорове међу Србима.
После овога Срби трговци извозили су много стоку

у Аустрију. Тада су наро-чито многи Срби трговци
из Земуна трговали стоком. Међу њима се помињу:

Карамат, Хаџи Бојић, Вук Маринковић, Драгутин
Милутиновић, Коста Добановчанин, Милош Уроше-
вић (родом из Јагодинске Нахије), Милутин Сарај-

лија (отац Симе Милутиновића) и други. Ови су

трговци из Земуна набављали нашим устаницима

оружје и муницију. У ово доба јавили су се у Бео-

граду многи спедитери и комисионери. Тада је у

Београду био чувен експедитор Хаџи-Тома, а базр-
ђанбаша (старешина трговаца) Петар Ичко. Сточ-

них трговаца било је и по пашалуку. Младен Ми-

ловановић обогатио се још пре 1804 год. тргујућ-и
свињама. Вук 1804 године помиње у Шапцу «два

знатна свињска трговца» Тому Тркића и Нико-

лу Тодо-ровића Чаркаџију, најбогатијег човека у

Србији. По Шабачкој Нахији трговао је и Остоја
Спуж. Приликом сече виђенијих људи дахије су по-

секле Јову Царића, трговца из Скеле у Ваљевској
Нахији и Коду из Прова, из Пожаревачке Нахије.
Вук помиње и Стевана Живковића из Ниша који се

у Београду обогатио трговином и за време дахија
прешао у Земун.

Трговци у Првом устанку. Карађорђев уста-
нак повели су трговци. И Карађорђе је био

трговац. Рођен 1752 год. у Вишевцима, као

одрастао Карађорђе је најпре хајдуковао, па је
пребегав у Аустрију, тамо ступио у фрајкоре,
потом се брзо пребацио у Србију и у ратовима
1788/9 истакао се храброшћу у чети Радича Пе-

тровића. У међувремену од 1791 до 1803 био је
миран грађанин и бавио се марвеном трговином.
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Кад су дахије зулумима дојадили народу, Кара-

ђорђе се одметнуо у гору и тамо је на народном

збору у Орашцу 2-11-1804 изабран за вођу Првог

устанка. Својом храброшћу, памећу, љубави према

земљи и народу, Карађорђе се овековечио бесмрт-
ном славом. Од тренутка када је постао вођ на-

родног устанка па све до своје трагичне смрти

Карађорђе се мишљу и срцем сав посветио на-

родној ствари, те се стога и као владар и доцније,
све до смрти, није више бавио трговином.

Уз Карађорђа су одмах у Устанку важну исто-

риску улогу почели стицати трговци из Србије, и

нарочито из Земуна. У доба кад су устаници за-

ночели палити турске ханове око Орашца, Кара-
ђорђе је у Даросави затекао неког ваљевског тр-

говца Петронија, где лучи свиње за Немачку. Љут
што Петроније лучи свиње кад треба бити бој,
Карађорђе му је одмах забранио посао и по њему

послао више писама кнежевима Ваљевске и Ша-

бачке Нахије да народ дижу на оружје. Тако је
Петроније, као трговац, био први устанички ор-

донанс. Том је приликом шабачки трговац Остоја
Спуж по наредби Карађорђевој попалио многе

ханове.

Интересантан је случај и Чолак-Анте-Симо-

новића, ћурчије београдског. Рођен у Призрену, он

се у доба Кочине Крајине (1788) настанио у Бео-

граду као ћурчија. У доба буне на дахије отишао

је у Јужну Србију и отуд понео седам товара ар-

наутских пушака с намером да их лрода у Бео-

граду, свакојако Турцима. Чувши за буну, Анта

је отерао пушке у Тополу и предао их Карађорђу.
Код Карађорђа је постао буљубаша. При опсади

Београда (1806) остао је сакат, због чега је про-
зван „Чолак-Анта”, док је раније зван „Узун-Анта”
(велики Анта). Чолак-Анта је из Црне Горе довео

300 Васојевића у помоћ Србима код Сјенице и

Суводола. Године 1811 постао је војвода круше-

вачки, па је после 1813 отишао у Русију, где је
постао пуковник. Из Русије >се вратио 1831 год. и

умро у Крагујевцу 1853.

Од нарочите је важности улога Срба земун-
ских трговаца. Још у 1804 њима се Карађорђе, са

65 народних старешина, обратио овим писмом:

„Није потребито да Вама нашу тугу и невољу

пространо описујемо, јер Ви сваки дан нашу сречу
и несречу видите, .ми цела Сербија никому другому
не можемо захвалити, само Богу једноме и госпо-

дарима Земунскима, који су нас одма у почетку
наше несреће подпомагали са свачим што нам от

потреба било и вала Богу са Вашом помоћу наше

душмане морамо сатрти, и мислимо у име Божије
да скоро наш посо свршимо сасвим тако, кад сте

нас до сада помагали немојте се Бога ради одрећи
и сада потпомочи и дајте нама у зајам до педесет

хиљада гроша, јер .нам је од потребе, а ми хочемо

Вами почтено са благодарением Ваше новие врати-

ти само док наш посо свршимо ако ту милост и са-

жалење имамо код господарев земунских, а Ви из-

волите колико је кому возможно код Гооподара Сте-

вана Живковича у Земуну положити, коиче Вама

квиту од стране и имена нашег дати.

Ми се тврдо уфамо да се нечете отрећи на

ово наше писмо у име цјеле Сербије пишемо нас

потпомочи и немоите се бојати дачеду новци Ваши

пропасти ако Бог даде те само Нација примир-се

свакиче своје добити ими још позначемо из својего
наше благодјетеље".

Георгије Петровић

Јаков Стефановић

Маса потписа.

Писато у Топчидеру 15 маија 1804

у име цјеле Сербије

За овим је 2 јуна Карађорђе у Топчидеру по-

звао виђеније војводе: Димитрија Пуљевића тр-

говца из Сремске Митровице, Стевана Живковића,

Драгутина Милутиновића и Милоша Урошевића,

трговце из Земуна и Лазара Ф. Поповића из Ор-
шаве. Са њима се он договорио да они по Војво-
дини купе добровољце, да скупљају прилоге, му-

ницију и остале потребе и све то упућују устани-

цима. Дао им је и уредна пуномоћја. Од њих једно
гласи:

«Ми ниже позаписати даемо пуну власт Г-дару
кн. Димитриј Пуљевичу, и молимога, да не шчеди

свога труда како и досада что ние шчедио, и да

може он ви речју Димитрие, у име нас позапити и

у цјелога Нашега Народа на свакому и мјесту и за-

искати и запросити какову нибуд потребну и нужну

помоћ, зато молимо свако звание, коиби дао что

Г-дару Димитрију, тај нама у руке дае.

Дато у Топчидеру (М. П.) Георгије Петровић

Јунија 2, 1804. года Јаков Стефановић
Сима Марковић

Јанко Катић

Милоје Петровић

У име цјелога Народа.

После овога Војвођани повереници разишли су
се по Војводини и устаницима редовно слали до-

бровољце, муницију и новац. Преко трговца Пуље-
вића новосадски владика Јова Јовановић послао је

устаницима два гвоздена топа и Мату тобџију.

Пожаревачки трговац Јован Протић био је члан

делегације која је 1 септембра 1804 отишла у Ру~

сију да моли руског цара за заштиту устаника. У

молдавској вароши Фокшани делегација j'e одсела

код Срба механџија: Николе Јовановића из Краље-
ва и Петра Бијуклића из Ужица. Овде би делегација
била ухваћена и Турцима предата да је Јовановић
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није брже боље спровео. и пребацио преко руске

границе.

Пре напада на Београд Срби устаници обра-
тили су се 7 августа 1806 год. писмом Србима тр-

говцима из Трста за новчану помоћ. Писмо се за-

вршава: „Да отаџбини коЈа се диже, помоћи даду,

и која се сада онако колеба као што се на Косову
колебала“. На списку приложника стоји:

„Благодјетељи Сербски у Триесту:

Господин Јован Куртовић изволио да-

ти на дар 1000 фор.
Господин Стеван Ризнић 2000

~

„ Ћуро и Перо Тодоровић 4000
~

„ Драго Тодоровић 1500

Јован и Димитрије Ћирковић 2000
„

„ Јован Николић изволио дати 500
„

„
Филип Цветковић 300

„

„ Игуман Викентије Ракић 100
„

Сума 11400 Фор.
„Из Сараева“

Господар Хаџи Која у готову 50фЕа 9 ф. 450 фор.
Полицу едну на г. Јакова и ИлиЈу

Мостарца да плате 100фђ а 9 фор. 900 фор.

Свега сума 12750 фор.

На Топчедеру, 8 окт. 1806. Предали смо г. Ге-

орг. Петровићу верховном команданту у руке
12750 фор”.

Ову су помоћ донели из Трста два савет-

ника: Аврам Лукић и Јеремија Гагић. Гагић Је
био трговац у Земуну. Он је доцније као совјетски
секретар слат у руски главни стан да тражи да

Руси прате свог претставника за Србију, после чега

Је у Србију дошао руски дипломатски агент Кон-

стантин Родофиникин. После катастрофе Гагић је
9 фебруара 1813 постављен за титуларног савет-

ника, а 5 децембра 1815 и за консула руског у Ду-
бровнику. У Дубровнику је остао врло дуго Пен-

сионисан Је 1856 год. после чега је отишао у Мле-

тке, где Је и умро 1859.
Иза ове помоћи, коју су донели Лукић и Га-

гић, устаници су се обратили 27 окт. 1806 и „Бла-
го-Почтенородним Господарем трговцем земун-

ским, православнаго вјероисповеданија, нам љубе-
зњејшим у Земуну“. Од њих су тражтли новац на

зајам преко Милоја Петровића. Потребну суму по-

зајамили су Милоју трговци Драгутин Милутино-
вић и Милош Урошевић. Набавивши овим парама

ратне потребе, Срби су 22 новембра 1806 год.

почели бомбардовање Београда, за осам дана зау-
зели су варош, а за седам недеља и тврђаву.

Број трговаца прослављених јунака у Првом
устанку није био мали. Они су трговали махом

стоком. Сем Карађорђа поменимо Младена Мило-

вановића, Милана Обреновића, Крсту Поповића,
Милисава Ђорђевића, Петра Добрњца, Ђушу Вули-
ћевића, Алексу Ненадовића, Николу Милићевића

Луњевицу, Радоја Божића из Чумића, Петра Топа-

ловића, Јакова Ненадовића, Теодооија Маричевића-
Петровића, Јована Протића из Пожаревца, Марка
Чарапића, Стојана Чупића, Хаџи-Продана Глигори-
јевића, Симу Марковића, Жику Капетана и Петра
Ичка. Задржимо се овлаш, да би се савести оду-

жили, на делима неких од ових славних људи.

Руднички војвода и богат трговац Мил а н

Обреновић, старији брат Кнеза Милоша, је у

фебруару 1804 са четом Рудничана помогао уста-
никс да заузму Рудник. Његова је војска 1807 до-

вршила освајање Ужица. Он се лично истакао ју-
наштвом на Мишару и код Београда, освајање При-
јепоља и Бијелог Поља његово је дело. Године
1809 изабран је за саветника, те је у том чину пра-

ћен као наш војни изасланик у главни руски стан.

Потом је са руском војском дошао у Србију и хра-

бро се борио у бојевима на Дуду, Брзој Паланци,

Прахову, Алексиначкој Бањи, Јасици и Варварину.
Кад су се Руси вратили преко Дунава, с њима у Бу-

курешт отишао је и Милан и тамо умро 16 деце.м-

бра 1810.

ИзаКрсту Поповића зна се да Је био

јунак. Војвода у Сврљигу, родом из Шљивовика

близу Дервена, он се бавио трговином и због трго-

вачких послова одлазио у Мораву и Шумадију. Са

Хајдук-Вељком побунио Је и ослободио Сврљиг
1808 године. Црноречки војвода М и л и с а в Ћ о р-

ђевић, родом из Сухотне код Малог Јастрепца,

побунио је Црну Реку 1805 године. После пропасти

Првог устанка отишао Је у АустриЈу и Русију, па

се из Русије вратио 1816 год. и у Свилајинцу ра-

дио качарски занат и ту и умро 1832. Иако не тр-

говац већ мајстор, са Јунаштва се прославио и

Ђорђе Ћур ч и Ја, најпре ћурчија у Крупњу, по-

том хајдук и наЈславнији харамбаша у западној Ср-
биЈи. Он би свакако учинио народу много већих на-

ционалних услуга, да због сукоба са Јаковом Нена-

довићем и Карађорђем није убијен 1804 год.

Малотрговац Петар Тодоровић Добр-
њ а ц прославио се у Првом устанку на Иванковцу

(1805) и Делиграду (1806). Љут опозиционар Ка-

рађорђев, он је 1811 протеран из земље и отишао

у Русију где је, добивши пенсију и потпуковнички

чин, живео и даље као трговац. Отуда се више није
ни враћао, а чинио је у Русији велике услуге срп-

ској ствари. Умро је у Јашу 6 октобра 1831.

Трговац и смедервски војвода Ћуша Вули-
ћ е в и h из Азање погинуо је код Смедерева 28 јуна
1805 год. Алекса Ненадовић, родом из Бран-
ковине, недалеко од Ваљева, прославио се још у ау-

триско-турском рату 1788—1791 год., кад је ди-

гао свој крај на оружје и попадlГО"Цаљцво и Чачак.
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После Свиштовског мира, разочаран у Аустрију,

која му је чак дала и пенсију од 180 форинти го-

дишње, вратио се он у Србију. При поласку за Ср-

бију казао је он у Сремским Карловцима пуков-

нику Михаљевићу, љут што је Аустрија закључила

мир са Турском: „Немам писара нити других уче-

них људи, али hy сам ићи од манастира до мана-

стира и казиваћу сваком калуђеру и попу да у сва-

ком манастиру запишу, да више никад ко је Србин,
не верује Немцу”. У Србији је Алекса наставио да

кнезује. Он је био организатор народне војске, која

је у зиму 1797/8 год. одбранила Београд од напада

јаничара. Он је био први духовни зачетник Првог
устанка. Године 1803 писао је он једно писмо ау-

стриском мајору Митезеру у Земун и наглашавао је
у овом писму припреме на буну. Писмо је пало у

руке дахијама, после чега је пало решење да јани-
чари побију све виђеније људе међ Србима. Међ
првим жртвама Првог устанка, уз Илију Бирчанина
и Милована Грбовића, погубљен је и Алекса Нена-

довић (23-1-1804).
Брат му, Јаков Ненадовић, био је нај-

важнија личност Ваљевске и Шабачке Нахије у
Првом устанку. Прославио се у борби код Свиле-

уве (28-11-1804). Као виђен трговац, он је, више но

ма ко други од наших војвода, добијао из прека џе-

бане и оружја. Он је б-Ш-1804 заузео Ваљево а не-

што доцније и Шабац, У 1805 год. он је био после

Карађорђа највиђенији човек у нашем народу. По-

сле заузећа Ужица (20-VII-1805) потписивао се „за-

поведник нахије ваљевске, шабачке, ужичке и со-

коске“, поручујући Карађорђу да му као стареши-
на не прелази преко Колубаре. Да би ограничио
власт Карађорђу, Јаков је са протом Матијом и Бо-

жом Грујовићем- највише урадио да се после 1805

уведе у Србији Правитељствујушчи Совјет. Кад се

Карађорђе прославио победом на Мишару (1806)
Јаковљев је утицај у народу ослабио, ну и поред
тога он је 1809 изабран за претседника Правитељ-
ствујушчег Совјета, а 11-1-1811 постао је први срп-
ски попечитељ унутрашњих дела. После Првог у-
станка живео је у Русији, у Хотину, до 1831 год.

па се вратио у Србију, где је и умро 1836 год.

Богат марвени трговац, Никола Милиће-
вић Љуњевица (1767, Љуњевица, Рудничка
Нахија - 11-V-1842 Луњевица) у Карађорђево
доба је понекад и војевао, а много је више помагао

нашој народној ствари дајући новац на зајам и на-

оављајући барут, олово и остале ратне потребе.
Обновио је манастир Вујан на Руднику; поред њега

је и сахрањен. Петар Топаловић (Кусадак

ник Карађорђевог доба, а у Другом устанку пред-
водио је у бојевима Лепеничане и био кнез у Гружи.
Био је врло богат. Умро је у Крагујевцу 1832. Ј о-

ван Протић трговац из Пожаревца, био је са

протом Матејом и Чардаклијом депутант за Ру-
сију, а 1805 године слат је и у Цариград. И Кнез

Милош му је поверавао разне мисије. Мар к о Ч а-

р а п и ћ, трговац из Белог Потока и војвода Гро-
чанске Нахије био је један од најбољих јунака. По-

гинуо је при јуришању на Београд ноћу 1806 год.

Сахрањен је код Раковице. Чупић Стојан
из Ноћаја у младости је био трговац, а у Карађор-

ђево доба прославио се јунаштвом на Мишару и

Салашу. Уморили су га Турци у Зворничком граду
1815 год.

Богати трговац из Сјенице Хаџи-Продан

Глигоријевић дошао је у Србију одмах по-

сле Првог устанка и 1806 г. постао војвода у Ста-

ром Влаху. Учествовао је 1809 год. у походу на

Нови Пазар и Сјеницу и дигао буну против Турака
после пропасти Првог устанка. Савладан, он се

пребацио у Аустрију, где је држан у Вараждину и

Мункачу до 1815, потом је упућен у Хотин, у Бе~

сарабију, где је и умро. Учествовао је 1821 год. у

влашком устанку против Турака. Приписује му се

кривица за катастрофу влашког усташког војводе

Тодора Владимиреску.

Сима Марковићиз Великог Борка, први

попечитељ „народне касе“, био је такође трговац.

Као јунак истакао се при опсади Београда (1806)

нападајући Варош-Капију. Од 1807 био је претсед-

ник Правитељствујушчег Совјета, а од 1811 попе-

читељ финансија. По паду Србије 1813 прешао је у

Аустрију; јуна 1815 ишао je у Беч да руском цару

преда српску молбу. У Милошево доба дигао је са

Павлом Цукићем буну против Милоша, ну она је

брзо угушена, а Марковић је посечен 8-Ш-1817 год.

Београдски механџија до 1788 год. и марвени

трговац Жика Капетан одликовао се још у

аустриским ратовима против Турака, због чега је

добио и пенсију од Аустрије. У Првом устанку од-

мах је прискочио устаницима. Он је основао Дели-

град, о чијем постању Петар Јокић, буљубаша Ка-

рађорђеве личне чете и после Другог устанка су-

дија ваљевског окружног суда, прича:

„Дође неки Жика из Македоније (родом), до-

веде неколико бећара, и начини ниже села Вукаши-

новца шанац, који се прозва Делиград. Он покупи

још бећара, и постави им старешине: Николу и

Стрељу над бећарима нишевачким; Џиду над ле-

сковачким, а Першу над свима осталима.

С овим бећарима он оснажи и утврди Дели-

град, би се јуначки, и погибе ту за веру српску.

Бог да га прости“!
Из Македоније, из Катранице, био је и чувени

неимар Првог устанка, трговац Петар Ичко.

Његови савременици тврде да је сем српског, тур-

ског и грчког, говорио и писао скоро свима европ-

ским језицима. Био је драгоман у турској дипло-

матској служби у Бечу и Берлину. Око 1794 год.
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j’e трговински агент у Земуну. Наредне године пре-
шао је у Београд и код Мустафа Паше постао ба-

зрђан-баша (старешина царина и трговине). За-

једно са Мустафа Пашом био је слободни зидар
због чега је уживао велико поверење Мустафино.
Кад је Мустафа убијен, Ичко је пребегао у Земун,
одакле се 1806 год. вратио у Србију; Карађорђе га

j’e l-VIII-1806 год. пратио у Цариград да води пре-

говоре о миру Србије са Портом, са којом је у име

Србије и закључио мир који носи његово име (“Ич-
ков мир“). Из Цариграда Ичко се врати у септем-

бру, а у октобру 1806 Народна скупштина у Сме-

дереву примила је одредбе његова мира. Ичко је по

том опет одлазио у Цариград да споразуму да де-

финитиван облик. Због повољних ратних прилика

у којима су се налазили, Срби потом нису хтели

да се примире, јер су се надали потпуном ослобо-

ђењу. Због тога је турска пратња, која j’e са Ичком

долазила у Србију, поубијана 1807 године у Пара-
ћину, а турске су понуде одбијене. Наредне године

1808 Ичко је напрасно, из неутврђених узрока, умро

после једне гозбе у Топчидеру. Велики родољуб са-

храњен је код манастира Раковице.

Пред Ичкову смрт у Београду се истакао Ми-

лисав „Т ау з е н к и нс тл е р”, сајџија београд-
ски. Кад су Срби заузели Београд Милисав је о

свом трошку излио топ са калибром од шест фу-
ната, провртио га, оденуо лафетима и другом опре-

мом, па га са својом женом извукао из доње чар-

шије пред управни савет и поклонио народу. Ово је
био почетак српској тополивници у Београду, у ко-

јој је радио најпре овај Милисав, затим два Руса

пушколеја и потом Тома Милиновић Морињанин.
Од свих до сада поменутих лица, историски

значајних у Првом устанку, једино су имена Мла-

дена Миловановића, марвеног трговца, и

Милоја Петровића тамна. Плашљив, себи-

чан и грамжљив, Младен се додворио Карађорђу,
те је у најсудбоноснијим тренутцима 1811 постао

попечитељ војске, иако је раније имао ратних кри-

вица. Он је 1813 изменио ратни план Срба за борбе

у Крајини и тиме убрзао катастрофу. По паду Ср-

бије утекао је у Аустрију и вратио се отуд тек

1821 год. Убијен је изгледа по наредби Кнеза Ми-

лоша 1823 год. Убиство су извршили момци рујан-
ског сердара Мићића Јована, који је као сердар

становао у Чајетини. Смрт је била казна за Младе-

ново одвратно огрешење о народну мисао. Ми-

лоје Петровић из Трнаве (Нахија Крагује-

вачка) до устанка је био калауз код Младена Ми-

ловановића, а за време устанка бимбаша над бећа-

рима који су 1806 јуришали на Београд. Кад је Бе-

оград пао Младен и Милоје су се разбашкарили у

њему и међусобним услугама два су кума постали

нај'богатији људи у Србији. Закупили су најбоље

куће и дућане, скеле у Београду и Остружници,

многе њиве и т. д. Младен је Милоју ишао на руку
као старешина Савета, а Милоје Младену као ста-

решина бећара. Народ их је обојицу мрзео. На пре-

поруку Младенову Карађорђе је 1809 поставио Ми-

лоја за старешину војсци која се кретала ка Нишу.
Због свађе са Добрњцем и неким старешинама

Милоје том приликом није прискочио у помоћ Сте-

вану Синђелићу, те је овај херојски погинуо са сви-

ма својим људима на Чегру. Због ове несреће Ми-

лоје је изгубио службу, а у зиму 1809 протеран је
из Београда у Остружницу. И одатле је мутио воду.
Изгледа да је његовим наговором убијен војвода
Марко Катић. Милоје је после овога пребегао у

Земун, ну Аустријанци су га, на захтев Карађор-
ђев, предали у Шапцу Луки Лазаревићу и Лука га

j’e погубио 2 априла 1810. Милојева глава је на та-

њиру постављена на сто пред београдску цркву да

је виде Београђани. Погубљење као одмазда вечне

правде осветило се непоштеним и амишним кумо-
вима, Младену и Милоју. Нико у оно доба као на-

родни старешина није заслуживао смрт као ова

двојица. Као да се провиђење меша у ослободи-
лачке тежње народа, као да оно склања с пута оне

који те тежње ометају. Случај Младенов и Милојев
најбољи j'e пример како се кад тад морају платити

греси учињени према отаџбини.

Трговци у доба прве владе Кнеза Милоша.

Стога што су под крај XVIII и у првој половини

XIX века трговци код нас били најпросвећенији
људи у земљи судбина j’e хтела да и Други устанак

поведе трговац —■ Кнез Милош Обреновић.

Он је још у младости, као момак, код марвених

трговаца гонио волове на Јадранско Море. Тешко

j'e рањен 1807 године при нападу на Ужице. Године
1813 храбро се борио на Равњу и по бегству Кара-
ђорђеву остао у Србији, где га је Београдски везир
Сулејман паша Скопљак поставио за оборкнеза
Рудничке, Крагујевачке и Пожешке нахије. На

Цвети 1815 подигао је Други устанак, потукао

Турке код Палежа, Љубића, Пожаревца и на Дуб-

љу у Мачви, па се потом усмено договорио са

Марашлијом о томе како ће стање ствари владати

у Београдском Пашалуку до 1830 год. После спо-

разума са Марашлијом Милош је постао „врховни
кнез и управитељ народа Сербскаго”. После овога

он је проширио надлежност српских власти на

штету турских, сакупио царске. приходе, скеле, ђу-
мруке, разне таксе и т. д. и истребио хајдучију у

земљи. Благодарећи његовим дипломатским напо-

рима Порта је 1830 год. издала хатишериф којим
се Србији признаје унутрашња самоуправа, а Ми-

лошу наследност кнежевског достојанства. Најзад,
1833 год. на настојања Милошева Порта је дала

Србији и шест нахија које су раније припадале Ка-

рађорђевој, али не и Милошевој Србији.
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После овога Милош је дошао у сукоб са народ-
ним старешинама, који су хтели да му ограниче

власт, те је, 1835 год. издат слободоумни Сретењ-
ски устав, убрзо повучен због протеста Порте, Ру-

сије и Аустрије и због тога што га ни Милош није
хтео. Нов устав, којим је Милошева власт ограни-

чена сарадњом доживотног Савета, Порта је октро-
исала 1838 год. Милош се са овим уставом није
сложио и пошто је узалуд покушао да га обори
1-VI-1839 дао 'е оставку на престо. Отада је до

1858 год. живео на својим добрима у Влашкој и

Бечу, радећи да се опет врати на престо. По одлу-

ци Св. Андрејске Скупштине И-ХП-1858 год. зба-

чен је са престола Кнез Александар Карађорђевић,
а за кнеза изабран је Милош. Он је у Београд све-

чано стигао 25-1-1859 год., владао потом кратко

време и умро 1860.

Ако се у оцени историске улоге Кнеза Милоша

послужимо овде речима Г. Слободана Јовановића,
најлакше ћемо упознати не само Милоша као лич-

ност, већ и прилике у којима је делао:

„Ниједна личност 19 века није у томе степену

узбудила машту српскога народа као Милош. Он је
постао легендарна прилика као Краљевић Марко;
око њега створио се читав циклус народних прича,

које га представљају као великог мудраца, до-

сетљивца и шаљивца. По скоро једнодушној
оцени историчара, Милош је највећи политички

ум који је Србија дала у целом 19 веку. Потпуно
необразован, не знајући ни да чита ни да пише,

Милош је имао инстинктивно осећање реалности

и несавладљиву примитивну енергију. Готово

из ничега, он је створио српску државу. 1815 када

се решавала судбина земље, Милош је својим по-

буњеним сељацима представљао малу силу према

двема царским војскама, које су једновремено ишле

на Србију, и све што је добио дугује својој вешти-

ни преговарања са Турцима. Кад је, после тога,

требало створити једну домаћу власт, Милош се

показао управо онакав организатор, какав се тра-

жи; он је имао и довољно чврстине да свој народ

држи у стези, и довољно гипкости да према Тур-
цима непрестано врда. Значај просвете, судова и

писаних закона Милош није разумевао и зато је
пао, када су те ствари постале неопходно потреб-
нс. Али и са тим недостацима, Милош остаје нај-
већи владалац Србије 19 века, онај који је ударио

основу и њеној спољашњој независности и њеном

унутрашњем уређењу”.
Бавећи се трговином све до пред крај своје

прве владе, било лично, било преко посредника,
Милош је био први трговац у Србији, Србијин еко-

ном и финансијер. Иако је због разних услова и

ограничења у Србији било мало извозних трговаца

у оно доба, ипак су сви они који су се трговином
бавили имали и историску улогу. Од главних орта-

ка кнежевих истакли су се: Пера Топаловић за тр-

говину храном, свињама и говедима, Милоје Радо-
јевић из Чумића, Лазар Недељковић, Мата из Ораш-
ца, Миша и Ђока Савићи из Пожаревца за тргови-

ну свињама, Вуле Глигоријевић за трговину говеди-

ма и Миша Анастасијевић за трговину храном и сољу.

Перу Топаловића из Кусадка поменули смо

још у опису Карађорђевог времена. Као богат тр-

говац он је у Милошево доба био кнез у Гружи.
Топаловићев зет Вуле Глигоријевић Ага

Вуле - био је 1820 год. постављен за старешину
мачванског среза. Он је ушорио Мачву. Доцније је
био пуковник и члан земаљског Савета. Умро је
као пензионер 1855 год.

0 великом просветном добротвору, трговцу
Миши Анастасијевићу говорићемо доцније. Да по-

менемо овде још неке трговце из Карађорђева и

Милошева доба. У Првом устанку још истакао се

као барјактар у војсци АбдулаМарко (Тодо-
ровић). Рањен у једном сукобу код Параћина, он

је за време лечења био цариник у Раму. После ка-

тастрофе побегао је 1813 у Аустрију, и одмах се

вратио за Други устанак. Показао се врло храбар

при нападу на Пожаревац, где је и рањен. Био је
кнез Пожаревачке Нахије под Кнезом Милошем.

Противу Милоша дигао је неуспелу буну („Абду-
лина буна”). Милош му је тај корак опростио, али

га је свргао са власти. Мучки је убијен из пушке
1823 год.

И Херцеговац Бакал Милосав напустио

је бакалницу у Шапцу кад је планула прва пушка у

Првом устанку. Он је учествовао у свим бојевима
по западној Србији, а особито се одликовао на

Мишару и Лозници. Стога што је знао турски, Ми-

лош га је као татарина (писмоношу) слао у Цари-

град. Умро је у Шапцу 1823 год.

Илија Барјактаревић из Извора (Па-

раћинска Нахија) био је богат и вредан трговац

све до 1805 год. Од боја на Иванковцу постао je

војвода Параћинске Нахије, а у Милошево време
био је члан магистрата Ћуприске Нахије са седи-

штем у Свилајинцу.

Никола Вукићевић трговац из Светли-

ћа учествовао је у Хаџи-Продановој буни и посечен

у Београду 1814 год.

Чувен марвени трговац био је и Милутин
Савић из Гараша, отац државника Илије Гара-
шанина. И Јован Димитријевић Добра-
ч а бавио се много марвеном трговином. У Кара-

ђорђевом протоколу № 1478 издат му је пасош да

у Турској може продати у један мах 110 волова.

У почетку Другог устанка он се са 500 Гружана

ушанчио код Мораве и тукући Ћаја Пашу три ме-

сеца је хранио своје људе храном из својих коше-

ва. Све до 1822 год. био је старешина у Гружи.

Судбина му је трагична. Под старост је осирома-



55

шио и ослепио. Милош му је указом од 23 фебруара
1835 год. № 532 одредио пенсију од 100 талира

годишње. Умро је 1839.

И личност Стевана Живковића заслу-

жује нарочиту пажњу. Рођен у данас непостојећем

селу Прњавору, у Ражањској кнежевини, он је у

Београду изучио занат, ступио у трговину и обога-

тио се. У доба дахиЈа прешао Је у Земун и отуда

је он 1804 почео устаницима дотурати ратне по-

требе. Он Је био на оном састанку Војвођана и уста-
ника у Топчидеру. Године 1805 био Је члан српске

депутације за Цариград. Депутацију су Турци ухап-

сили, а наредили Хафис Паши да устанак угуши.
Живковић се извукао из турских руку и саопштио

Карађорђу како Је текла ствар. Кад су Срби узели

Београд, Живковић се пресели на своје имање у Бе-

оград. Тада је био толико богат да је Савету не-

када давао по 10.000 дуката на зајам. После 1813

год. живео је мало у Земуну, па у Русији све до

1835. Те се године вратио у СрбиЈу. Милош му је

одредио 300 талира пенсије годишње. Много су му

дуговали сељаци из околине Београда. Једном их

Је све позвао, лепо се с њима поздравио и питао их

колико му ко дугуЈе. Како је ко од њих признавао
Живковић Је његову облигацију цепао, те Је свима

опростио дуг. Потом Је отишао у Русију и умро,

изгледа у Полтави.

Трговац Је био и Милошев благајник Јаков
Поповић из Угриновца, у Срему. Он је 1804 год.

био трговац у Пешти па дошав у СрбиЈу борио се

на Малајници, Делиграду, Варварину и Тичару. Од
1824-1836 био је хазнадар Кнезу Милошу, а од

1836-1842 управник Државне штампарије. Преми-
нуо је 1848. Отац Стевче Михаиловића, МилоЈко
Јовановић из Крушевачког РатаЈа, био Је ку-

ЈунџиЈа у Крушевцу, па у Јагодини. Карађорђе га је
поставио Јагодинцима за буљубашу, а Милош доц-

није за кнеза. Умро је као пензионер у Јагодини.
Трговачко занатлиском сталежу припада и Ј о в а н

(Петровић) Ковач из Својнова, Нахије Јаго-
динске. Он је у АустриЈи изучио сикирашко-ковачки

занат, па је потом био самосталан маЈстор у Зе-

муну. Он је од 1804-1813 често прелазио у Србију
и Карађорђу окивао трешњеве топове, па Је многе

послове радио за воЈску и у Милошево доба. Он је
оковао и наместио прва звона београдске садашње

саборне цркве. Умро је 1837 год у Земуну. 0 њему

ДимитриЈе Давидовић пише: „Лака му буди земљи-

ца! Кости његове, кости су рода српскога”!

Треба споменути иЈакшића Јакова из

Угриновца (Срем), који је 1804 постао трговац у
Пешти. Он се у ствари звао Поповић. Кад је Кара-
ђорђу пао Београд у руке, оправио је Јаков неке

зидине у Београду зване „двори Јакшићеви“. По

њима је прозват Јакшић. Борио се у многим борба-
ма под Карађорђем. 1815 командовао је коњичким

одредом. Звали су га „Јакшић Панцирлија” Јер је

био у панциру. Од 1824-1836 био је хазнадар Кнезу
Милошу, а од 1836-1842 управник Државне штам-

парије. Умро је 1848.

Иако не као ратник, као савестан помагач

Милошев истакао сеиКоца (Никола) Мар-
ков ић, марвени трговац из Пожаревца. Њега је
1821 Кнез Милош најпре поставио за цариника на

скелама дубровачкој и рамскоЈ, потом 1834 за прет-
седника Савета. Умро је у Пожаревцу 1836 год. у

звању президента управног савета у Крагујевцу. И

Тома Милиновић из Мориња (Бока) досто-

јан је помена. Као богат трговац дошао је он у Ср-
бију и постао војвода у артилерији. Кад су после

Букурешког мира руски ливци отишли у Русију,
ливницу Је прихватио Тома и са пуно успеха лио

топове и пушке, због чега Је назван пушколеј. 1813

пребегао је у Русију и настанио се у Акерману, у

Бесарабији, где је и умро 1845 године.

И завереник Цветко Рајевићиз Вукови-
ћа (Херцеговина) био је трговац. Он је 1810 год.

дошао у Земун, а одатле у Београд, где је постао

наредник роте. После 1813 после дужег лутања

дошао је у Одесу и ступио у трговину Јована Ри-

знића и Магазиновића. Напустивши их 1818 дошао

је у Београд и трговао житом до 1825, откада по-

чиње његова чиновничка каријера. Најпре секретар

Јеврема Обреновића, он је био и секретар Кнежеве

канцеларије, депутирац за Влашку и Русију, управ-
ник Београда, претседник београдског народног

суда, државни саветник и министар унутрашњих
дела (4-V-1842). 1844 осуђен је због завере проти-

ву кнеза Александра Карађорђевића, те је ухапшен

у Гургусовачкој кули (Књажевац) провео време до

1846. Доцније је под оптужбом за учешће у Тенки-

ној завери осуђен на смрт, замењену вечитом роби-
јом. За друге владе Милошеве био Је министар
спољних послова и наЈзад потпредседник Државног
савета. Умро је 1873. Рајевићев савременик Ст о-

Јан Симић (Бољевци, Срем), трговац сољу у

Румунији од 1840-1842, иако више пословни човек но

политичар дотерао Је до положаја претседника Са-

вета. У уставобранитељском покрету одликовао се

речитошћу и организаторском способношћу.
ИМиленко Стојковићиз Кличевца на

Дунаву, неко се време бавио трговином у Пожарев-
цу. Прославио се у бојевима на Иванковцу, ПТту-
бику и Малајници. 1811 отишао Је у Русију где је
имао 300 дуката годишње пенсије. Умро је на Кри-
му. Помена су достојни и Стеван Стојано-
вић из Трнаве (Стиг), трговац из Пожаревца, и

Димитрије Станимировић из Вршца, тр-

говац из Панчева, који је као добровољац заробљен
од Маџара за време маџарске буне и обешен 7 јула
1848 године. Не треба заборавити и нишке муче-
нике: Младена Овчаревића, бакалина, Го-

луба Мутавџију и Радосава Екме ш-

џ и о а ш у. Њих и Владику Мелентија,
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проту Стојана и попа Ђорђа обесио је
на нишком мосту Хусеин-паша 1821 бојећи се да

због устанка у Грчкој и слободне Милошеве Србије
ови људи не побуне Ниш и прикључе га Милошевој
земљи. Сви су се најхладнокрвније попели на ве-

шала, тако да је извршеник овог крвавог чина ди-

већи им се узвикнуо: ~штета што нису муслима-

ни”. Међ овом шесторицом тројица су од помену-

тих припадали трговачком реду.

И Петар Николајеви ћ-М о л е р спада у

јунаке. Рођен у Бабиној-Луци (Ваљевска нахија),
он је негде научио “шарати". У Београду је шарао

конаке дахији Кучук-Алији баш онда кад му је
стриц мученик Хаџи-Рувим био у Београду и по-

гинуо. Молер је био сеоски војвода; истицао се

храброшћу, нарочито као бранилац Лознице 1813

год. Стога што је био недисциплинован и напрасит

кажњаван је од Карађорђа. Од 1813—1815 био је у

емиграцији па се у Другом устанку опет појавио
као борац. Са Павлом Цукићем настојавао је да по-

деле власт са Кнезом Милошем; Милош их се ве-

штином отарасио. На скупу народних старешина
23-IV-1816 Милош је оптужио Молера да расипа

народне новце и шурује са Аустријом, те су Моле-

ра истукли и предали везиру. Везир је почетком

маја наредио да се Молер удави. Са доста успеха

Молер је радио неке иконе по црквама у ваљевском

крају. Код њега је био писар Сима Сарајлија.

И намесник Аврам Петронијевић из

Текије трговао је најпре око 1817 год., потом је
био срески писар код гружанског кнеза Петра То-

паловића и најзад секретар Кнеза Милоша. 1820

праћен је са депутацијом у Цариград да изради по-

тврђење Милоша за кнеза Србије и да задобије за

Србе извесна права и слободе и у погледу унутра-

шње управе. У Цариграду је остао све до 1826, па

је тада враћен за секретара кнежеве канцеларије
и 1832 за члана кнежеве свите. Био је завереник у

Милетиној буни против Милоша. Покрет се 1835

завршио измирењем кнеза и побуњеника. После то-

га Петронијевић је имао разна звања док са Јевре-
мом Обреновићем и Томом Вучићем 1839 није по-

стао намесник болесном кнезу Милану Обреновићу.

Кнезу Михаилу одређен Је за сталног саветника.

Под Кнезом Александром Карађорђевићем био је у

два маха министар спољних послова, Умро је 10

априла 1852 у Цариграду, где је и сахрањен.

Од чувених државника, сем Аврама Петрони-
јевића и Илија Гарашанин једно време ба-

вио се трговином помажући оца и браћу. Чак је и

владика и књижевник Вићентије Ракић је-
дно вре.ме био трговац. Рођен у Земуну око 1750,
где се и учио и оженио, Ракић се под првим именом

Василије бавио трговином све до калуђерства
(1786).

Свакојак-о да би се уз ова бесмртна имена што

припадају српском народу и српском трговачком

сталежу, нашла још и многа друга, више или мање

позната. Ми се задржавамо на овим светлим и бе-

смртним примерима љубави према отаџбини. „У

бој, за народ свој“! то је била девиза српских трго-

ваца у временима кад је за родну груду и слободу
требало крв просипати. Кад се на костима народа

изградила отаџбина и национална слобода, Срби

трговци и мајстори пренели су своју активност на

хумане и културне сврхе.

Ну кад год је у међувремену опет пушка запу-

цала Срби трговци били су у борбеним редовима. У

рату од 1876 у борби на Шуматовцу одликовали су

су београдски трговац П е р а-Х а џ и Ј а њ и ћ, као

водник топџија, затим његове топџије Ник ол а

Лукић, Никола Бошковић и Јеремија
Л о в а ц, београдске абаџије, иИлијаЦветано-
в и ћ, београдски сапунџија. У рату за независност

(1877) одликовали су се многи београдски трговци.

Од најзнатнијих у ратовима од 1876/7 су учество-

вали Јово Крсмановић, командир београдског

ескадрона, Риста Паранос, трг., водник полу-

ескадрона гарде генерала Черњајева, Ђ о р ђ е В ај-

фер т, инд. коњаник, Милан Банковић, трг.

коњаник, Драгутин Настић, трг. коњаник,

Светозар Јанковић, трг. ордонанс, Н и ко-

ла Вуловић, трг., Јован Обрадовић, трг.,

Манојло Клидис, инд., Зарија Поповић,

јувелир, ПераЈ. Петровић, бравар, Ј а н а ћ к о

Јанковић, винар, Милан А. Павловић и др.

За време рата 1876/7 Г. Милан Павловић, тр-

говац, запајзио је међ својим војницима Анту
Ил и ћ а, дуванџију из Умчара, старца од 51 годину.

Упитан од Павловића зашто се није исписао из вој-
ске Анта је одговорио: „Зато што ми син није још
стигао за војску па ме је срам да моја кућа не да

војника“.
У српско-бугарском рату од 1885 год., балкан-

ским ратовима од 1912/13 године и у светском рату

Срби трговци дали су небројено живота. Мир пе-

пелу мртвих! Вечна им слава и хвала!

За време мира српски трговци су стално те-

жили и радили да се економски еманципујемо од

зависности према иностранству, нарочито према

Аустро-Угарској. Кад је у 1895 Аустро-Угарска

забранила приступ нашим свињама на њена тр-

жишта, тобож стога што су болесне, београдски

трговци су сазвали 18 јуна 1895 величанствено по-

сећен збор у хотелу „Булевар”. Ту су једнодушно

дигли глас против аустриских шикана и донели ре-

золуцију „да се подигне велики сточни трг у Бе-

ограду и обори, а пошто су и кланице од огромне

користи, то да се и кланице подигну”. Овом је збо-

ру претседавао Димитрије Стаменковић, трговац,

претседник Српског трговачког удружења. Кад су
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Аустријанци поново забранили уврз наших свиња,

на свом збору од 12 августа 1895 београдски су тр-

говци донели резолуцију ~да се откажу све по-

руџбине и прекине сваки увоз робе аустро-угарског

порекла”. Кад Је доцније, 1905, Аустрија тражила да

се одрекнемо царинског савеза са Бугарском, бео-

градски трговци су о Св. Сави на великом збору
на Позоришном тргу снажно протестовали. Кад је

северни сусед царинским ратом хтео 'Да нас сло-

мије, уз настојање владе наши су трговци нашли

нова извозна тржишта Горњим и Доњим Дунавом
и јужним крацима српских железница. Они су и

за време анексионе кризе 3 октобра 1908 год. Ми-

нистру спољних послова почившем Миловану Ми-

ловановићу дали изјаву „да српски трговци, као

и цео српски народ стављају држави све своје на

расположење“, а кад је Аустрија после наших по-

беда у Балканском рату на све стране сплеткарила

против Србије, на збору од 7 априла 1913 београд-
ски трговци, индустријалци и занатлије одлучили

су да се бојкотује сва роба аустро-угарског по-

рекла.
И у унутрашњим политичким борбама узели

су наши трговци видног учешћа и нашим стран-

кама у парламенту дали солидне и јаке људе. У

Тополској буни 1877 изгубио је главу смедеревски

трговац Михаило Беговић. Тада је и ве-

лики српски добротвор трговац И л и ј а М и л о-

сављевић-Коларац осуђен на пет година

затвора, од кога су га ослободиле болест и смрт.

За време Зајечарске буне стрељано је седам трго-

ваца, од 21 стрељаног, колико их је свега било.

Откада је и код нас почео унутрашњи политички

живот многи су трговци били народни посланици

или вршиоци каквих других важних политичких

улога. Да поменемо најистакнутије: Капетан Ми-

ша Анастасијевић био је 1858 г. претседник

Св. Андрејске скупштине. Дуже или краће време

били су народни посланици: Јефта М. Павло-

вић, Михајло Павловић, Јоца Ж. Ј о в а-

новић, Милан А. Павловић, Тодор Ј.

Мијаиловић, Коста Ризнић, Коста П.

Месаровић, Ђорђе Нешић, Димитрије

Крсмановић, Пера И. Јовановић, Ди-

митрије Стаменковић, Едија Були,

Драгомир Радуловић, Давид Симић,

Милан Арсенијевић, Михаило Банко-

вић, Милорад П. Павловић и Дими-

трије Живадиновић све београдски тр-

говци. Као трговци и народни посланици из уну-

трашњости истакли су се Милутин Стано-

јевић из Зајечара, Љуббмир Дидић из

Бање, Мита Исаковић из Свилајинца, Ди-

митрије Катић из Црквенца, Ранко Тај-
сић из Пухова, Тодор Туцаковић из Кра-
гујевца, Светоза,р Поповић из Ваљева,

Сима Несторовић из В. Црнића, Риста

Поповић изГолупца, Арса Дреновац из

Крушевца, Тома Благојевић из Голупца и

многи други.

Великих заслуга имају трговци, нарочито бео-

градски, што је Народна банка основана помоћу
искључиво српског капитала. На њихову интервен-

цију влада није пустила стран капитал и на њихову

интервенцију први упис је не само сав уписан већ

и преуписан. Био је објављен упис за 20.000 акција,
а уписано је 38.051, од кога је броја на сам Београд,
углавном на чаршију, пало 26.990 акција. За овако

сјајан успех акција међ трговцима највише заслуга
имао је пок. Јово Крсмановић, трговац, који је по

оснивању Народне банке био и први претседник
њеног управног одбора и то остао све до смрти.

Ради узајамнога потпомагања и заштите сво-

јих интереса основали су београдски трговци 1882

Српско трговачко удружење, претечу

Трговачке коморе. Кад год су доцније избијали при-

вредни проблеми и кад су израђивани привредни

закони ово је удружење путем јавности излагало

своја мишљења и предлоге и помагало владу у ре-

шавању разних и привредних питања. Поред Ми-

хаила Павловића, Петра И. Јовано-
вића, Косте Ризнића, Милорада Пав-

лов ић а и других и у овом је удружењу највећих

заслуга имао Димитрије Стаменковић.

Београдски трговци имали су непобитних за-

слуга и за оснивање Српског бродарског
друштва, Београдске берзе, Српског
друштва за клање и прераду стоке и

живине, Српске трговачке задруге

(1900) из које је 1901 никла Извозна банка, Тр го-

вачког фонда и његове хипотекарне банке,

Трговачке коморе, Трговачке омла-

д и н е и т. д. Није било ниједне гране привредне

делатности код нас којом се трговци нису интере-

совали и на којој идејно, или како друкчиЈе, нису

сарађивали. У бојевима добри ратници, они су у

миру били увек добри радници.

МИЛОРАп Н. ЂЕРИЋ

Професор трговачке академије
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА И ХУМАНА АКЦИЈА
СРБА ТРГОВАЦА

Говорећи о националној и привредној улози
српских трговаца у претходном поглављу, сусрели

смо се већ на пуно места са трговцима и њиховим

утицајем на развитак културе уопште у нашем

народу. Трговце смо видели не само као вође на-

ционалне мисли и борце за њу, већ и као активне

сараднике на свима пољима наше борбе. У не-

слободној СрбиЈи они уз Карађорђа и Милоша лете

с једне стране земље на другу да Је одбране пра-

зним рукама и трешњевим топовима, ван Србије,

свуда где има Срба, они одржавају свест о срп-

ству, подижу цркве, болнице, школе, читаонице,

шире. српску књигу, новчано помажу наше књи-

жевнике, добацују у виду добровољних прилога

новац и џебану у побуњену Србију. Они су свуда

финансијски наша најјача класа, они су свуда у

погледу просвете наш најуздигнутиЈи ред, пун

енергије и воље, морала и самопожртвовања. Међ
трговцима и занатлијама ван побуњене СрбиЈе Вук

је налазио и такве интелектуалце који су не само

били његови »пренумеранти«, већ и његове приста-

лице. Они су писали Вуковим правописом и јези-
ком, учествовали у великој Вуковој полемици с ње-

говим противницима, потстицали Вука на рад и

борбу, и често тражили његово мишљење о поје-
диним делима. Један од таквих био је и вуковар-

ски трговац Јустин Михаиловић, који 1833

год. у пиому Вуку изражава жаљење што Вук није

у Србији, па том приликом овако излаже своју
мисао: »Ал Вам искрено исповедати морам, да ми

је прежао било чути, да сте ону земљу ди сте се

родили и узрасли, оставити морали: Тамо је само

(по мом мишљењу) наше књижевство становито

цветати, и плода принети морало, узимајући на ум
оно што историја свију народа сведочи, да ни Један
Народ без политичке самосталности изобразио се

није.« Под туђим господарством ови су људи осе-

ћали се врло мучно, отуда њихово прижељкивање

за слободом и самосталношћу, па отуда и код свих

жеља да ради тога учине све што могу учинити.

Јустин Михаиловић није био сам такав, сви Срби
трговци били су му слични. Неписмени или писме-

ни, они су осећали да је њихов културни ниво и

културни ниво целог нашег народа низак, зато су

у помоћ прилетали свакој нашој просветној уста-
нови, зато су несебично и од срца желели да им се

подмладак умно, морално и стручно наоружа и

оспособи за велика дела.

Нема у XIX столећу и у наше доба ниједног
корисног удружења, у коме не би били засту-
пљени трговци. Наше најстарије књижевно дру-

штво Мат иц у Српску основали су Срби тр-

говци у Пешти 14-1-1826 год. Матица Је основана

са задатком »распрострањеније књижевства и про-

свештеније народа српског« и да се »књиге руко-

писне српске на свет издају и распрострањују.«
На предлог иницијатора Јована Хаџића-Цветића од

седам оснивача шест Срба трговаца: Гаврило Бо-

зитовац, Јован Деметровић, Јосиф Миловук, Петар

Рајић, Андрија Розмировић и Ђорђе Станковић при-

сташе да на »такво полезно за свој род дело нешто

од свог имјенија жертвују«, те сваки положи по

100 форинти на име основног капитала. По осни-

вању у Матицу ступају нови трговци: Симеон Ши-

ћар (Беч), Глигорије Костић (Нови Сад), Јован
Кнежевић (Осјек), Михаило Шевић (Темишвар),
па је чак и први претседник Матице после Хаџића

шест година био трговац Михаило Јовановић. Бла-

годарећи сарадњи и прилозима трговаца Матица је
брзо развила свој рад, преузевши од Ђорђа Мага-

рашевића издавање Летописа. Забрањена 1835, по-

ново потврђена 1836, обогаћена завештањем Саве

Текелије 1845, она се у Нови Сад преселила 1864

и отада почела још већи рад на просвешћивању
помагањем књижевника и издавањем њихових дела,

издавањем Летописа и помагањем сиромашних

ђака. Матица је спасла од пропасти нашу нацио-

налну мисао у Војводини. Њену родољубиву акцију
помогли су у многоме трговци, који су у њој ради-

ли као деловође, благајници, манипуланти и т, д.

или јој завештавали веће легате.

Богати и угледни грађани и трговци карловач-
ки ДимитриЈе Анастасијевић Сабов
основао је 1791 год. гимназију у Карловцу, најста-

риЈу у нашем народу. Важност ове гимназије у про-

светној историји нашег народа била је огромна. Њен

оснивач Димитрије Сабов родом је из Македоније
(Негоши 1726 Карловци 1803). Као шестого-

дишњи дечко дошао је са неким трговцима најпре

у Земун, затим у Нови Сад где је изучио кројачки
(сабовоки) занат. Радњу је отворио у Карловцима,
спојивши са својим занатом још и абаџиоки и ка-

памаџиоки. Своју је робу продавао по вашарима у

Футогу, Кечкемету и Пешти. Трговао је и са вином,

цигљама, закупљивао риболов итд. Године 1791

предао Је митрополиту Стевану Стратимировићу
20.000 форината, те је тиме постао оснивач Карло-
вачке гимназије; 1803 год. оставио Је Карловачкој

гимназији још 20.000 форинти, те на тај начин са-

чувао о себи трајну успомену.
И српску православну гимназију у Новом Саду

основао је трговац Сава Вуковић Моста-

ра ц. Као трговац он се из Мостара преселио на
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Ријеку, а одатле у Нови Сад, где је трговао воском,

храном и дуваном. О Св. Сави 1810 год. завештао

је 20.000 форинти за отварање српске православне
гимназије. Уз Савину и неких других приложника
помоћ отворена је већ 1811 гимназија најпре са пр-

вим и другим разредом, па потом са осталима. И

ова је гимназија као и Карловачка имала великих

заслуга за одржање и ширење српске свести.

И многи други из трговачког сталежа, богати

и средње богати сарађивали су било лично, било нов-

чаном помоћу и завештањима на ширењу просвете

и хуманим институцијама у српском народу. Да нај-

важније међу њима приближно хронолошким редом

поменемо и почаст им одамо.

Подруговић Тешан (око 1775 г.). Нај-

чувенији народни певач после Филипа Вишњића, Те-

шан Подруговић био је најпре трговац, потом хај-

дук у Херцеговини. Године 1807 пребегао је у Ср-

бију. У Срему је 1815 Вук преписао од њега неких

20 народних песама. 1815 год. вратио се Подруго-
вић у Босну да се бави кириџилуком. Тада су га

неки Турци испребијали те је од тога умро. «Он је
врло лепо знао ударати у гусле, вели Вук, али пе-

вати није знао (или није тео) никако, него је песму
казивао као из књиге... Његова је свака песма била

добра, јер је он... песме разумевао и осећао и мислио

шта говори».

Ђуровић Ђуро (око 1750 Жлијеби
1838). Као трговац у Трсту Ђуровић је завештао

1838 год «две своје куће у Трсту, које дају чиста

прихода око 2520 дин. да се оснује и издржава у

Херцег-Новоме школа српског, талијанског и немач-

ког језика». Његова је задужбина спојена са задуж-
бином Јована Бошковића, те је школа основана.

Бошковић Јован (9-VI-1761-Tonaa-VI-
-1832). Бошковић је као приморац служио у Смир-
ни, у Малој Азији, код Србина трговца Јове Курто-
вића, доцније је радио самостално. Оставио је цр-

кви Св. Спаса на Топли и манастиру Савини по хи-

љаду гроша, сиротињи из те околине по 3.000 гро-

ша, а сва своја добра у Боци завештао је отаџбини
с тим да се из њихових прихода оснује и издржа-
ва школа српоког и талијанског језика и мореплов-

ства. Уз Припомоћ Ђура Ђуровића и Јевросиме Ла-

кетић ова је школа и основана.

Драго Памучина (1813—1892), Просвет-
ни и народни добротвор, Херцеговац Драго Паму-
чина трговао је најпре у Дубровнику, затим у Трсту.
Године 1852 дао је Црној Гори два топа, коЈи су
били од велике користи у боју на Црници. За рато-
ва у 1875/6 куповао је у Пуљу оружје и муницију
и Црној Гори поклонио 700 пушака, доста олова и

барута. У свом селу Слимници у Херцеговини поди-

гао је српоку православну школу са 15.000 форин-

ти, а своју кућу у Трсту завештао је истој школи

с. тим да се она њеним приходима одржава. Оста-

вио је п легате српским општинама у Трсту и

Дубровнику и преминуо 1892 у Трсту у дубокој

старости.

Божо Бошковић (1815—1879).Србин тр-

вац Божо Бошковић имао је нарочитих заслуга за

Дубровник као члан његове општинске управе,

тргов. коморе, поморског дубровачког друштва и

тд. Он је нарочито заслужан за довршење српске

православне цркве у Дубровнику. У доба Невесињ-

ског устанка прехранио је многу нејач и сиротињу

избеглу из Херцеговине и Босне у Дубровник. По

његовој смрти брат му као фонд Боже Бошковића

даде 10.000 форината за оснивање српске право-

славне девојачке школе у Дубровнику, која је отво-

рена већ 1880 год. Са других 10.000 форината осно-

ван је такође Бошковићев фонд за сиромашну и на-

пуштену децу без родитеља у Дубровнику.
Константин Вучковић (Херцеговина

1828'—Сплит 1893). Константин Вучковић је радом и

штедњом обогатио се у Сплиту. Оставио је 160.000

форината за оснивање Српске матице у Дубровни-
ку; српској гимназији у Сарајеву дао је 20.000 фо-

рината; 11.000 форината завештао је радничком

друштву у Сплиту и легатима помогао око 15 пра-

вославних цркава и манастира. 0 његовом раду и

животу говоре дела, остала иза њега.

Бошковић Нико (1829—1896). Нико Бо-

шковић био је трговац у Дубровнику. Пред смрт је
оставио 12.000 форината за помоћ Србима ђацима
са виших школа. Народној библиотеци у Београду
поклонио је већи број важних књига у рукопису и

штампаних у старим српским штампаријама. Учи-

нио је и он роду српском оно што је могао.

Вучковић Коста (1823—1893). Херце-
говац по рођењу, Вучковић је у Сплиту трговином
се прилично обогатио и иза себе оставио 60.000

форинти да се оснује српска гимназија у Сарајеву и

100.000 форинти.да се у Дубровнику оснује књи-

жевно друштво Српска матица. Матица је и основа-

на у Дубровнику 7-IV-l 909 са циљем да шири срп-

ску наставу и књигу и искључиво ћирилицом. До

сада је ова матица издала 16 разних књига, најви-
ше благодарећи тестаменту Косте Вучковића.

Андрејевић Светозар (1839—1900).

Андрејевић Светозар, рођен у Пожаревцу, иначе тр-
говац у Крагујевцу, оставио је велико пољско има-

ње до »Илине воде« месним основним школама на

вечито уживање, а приходе од куће и три дућана
у Крагујевцу наменио је оснивању дома за сиротну
и напуштену децу. Његову библиотеку и брата му

Андре Андрејевића предала је његова удовица Ве-

ликој школи у Београду.
Крстић Михаило (1818—Крагујевац—

1885—Крагујевац). Иако мање значајан Крстић
заслужује помена. 1837 год. завршио је неку трго-

вачку школу у Београду, па је потом трговао у
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Крагујевцу. Оставио је иза себе фонд за потпома-

гање сиромашних ученика Крагујевачке гимназије.

Манчић Д и н а - Ди м и тр и ј е (1831 —

Смедерево—1882—Смедерево). Трговци добротво-

ри нису само из Београда. Манчић је завештао

200.000 динара Смедеревској општини за просвету

и друга добра дела. До сада је много штошта до-

бро учињено од овог завештања.

Пејовић Хаџи-Риста (Једрене—1849—

Крагујевац). Ћурчија крагујевачки Пејовић је за-

вештао извесну суму за помоћ осам српских ма-

настира, помагао је цркве, крагујевчке школе и

сиротињу.

Ризнић Јован (18-IХ-1793 —Трст—14-Хl-

-у Русији). Име трговца Јована Ри-

знића до сада се чешће помињало. Ђак Доситеја
Обрадовића у Трсту, Ризнић је студирао права у

Падови, а довршио их у Бечу и потом у Трсту
почео трговати. 1819 преселио се у Одесу где је
убрзо постао један од најбогатијих људи. Године

1829 Никола I одликовао га је орденом Св. Вла-

димира IV реда и поставио га за дворског савет-

ника. Године 1830 Ризнић је ступио у државну

службу и постао директор државне банке. 1853

повукао се на своје имање у Гопчицу у Кијевској
губернији, где је и умро.

Помагао je врло дарежљиво све Србе који би

му се у Русији обратили за помоћ. Помагао је и

Симу Сарајлију да изда Србијанку. 1854 поклонио

је велики број књига Великој школи београдској, а

пред смрт је своју библиотеку од око 4.000 књига

завештао српској народној библиотеци. Био је то

један од оних људи што је у братској словенској
.матушки Русији достојно претстављао моралне и

умне вредности наше јужнословенске расе. Лака

му била руска земља.

Караџић Јеремија (Слепац Јеремија
1814 Београд -- 1888 Београд). И рођак Ву-
ков, Јеремија Караџић био је трговац, за ширење

просвете много значајан, а скоро сасвим заборав-
љен. Као дете изгубио је лево око, У Шапцу је изу-

чио основну школу и папуџиски занат, а у Београду
је био папуџија и механџија, потом механџија у

Бељини, где је и у друго око ослепио. Слеп, да би

се исхранио, свирао је у ћемане и продавао кален-

даре, часловце и псалтире. Онда је почео певати

песме јуначке, штампати их, издавати и лично про-

давати као колпортер. Послом се био прилично обо-

гатио, те је штампао и издавао туђе књиге, чак и

треће издање Горског Вијенца. Старост и поро-

дичне несреће су га осиромашиле те му је 1888 год.

Скупштина одредила помоћ. Живот и рад овог сле-

пог, вредног човека најбољи су примери воље,

енергије и честито зарађеног хлеба. Нека се Јере-

мија Караџић, као пример рада, не заборави никад

међу нама!

Остојић Јован (1805 Суботица
1884 - Суботица). Јован Остојић трговац из Су-
ботице србовао је тамо где је било тешко србовати.
Своје имање од 300 јутара земље, куће, летњи-

ковца и баште оставио је, са женом Терезијом, за

стипендије сиротим Србима ђацима, за потпома-

гање српске књижевности, за разне хумане сврхе.

Награде из његовог фонда за књижевна дела од-

ређује Матица српска, а имовином управља срп-

ска православна црквена општина у Суботици.

Возаревић Глиша (1 августа 1790 —-

Лежимир - 10-1-1848 - Београд). Међ људе који
су необично много задужили српску просвету спада

и Глиша Возаревић. После кратког школовања сту-
пио је на књиговезачки занат. Заузимањем Перке
Бајићке, кћери Кнез Милошеве, отишао је у Беч

да се у занату усаврши и научи немачки. Из Беча

је као доста образован човек дошао у Београд и на

месту где је сада школа код Саборне цркве отворио

дућан без ћепенка и са прозорима са стакленим

окнима. У својој књижари Глиша је држао српске,

немачке и француске књиге и примао „Беобахтер“
и аугсбуршки »Алгемајне Цајтунг«. У његову књи-

жару долазила је сва ондашња интелигенција: Ка-

раџић, Димитрије Давидовић, Димитрије Исаило-

вић, Димитрије Тирол, Баталака, Ђорђе Зорић и

многи други. У тесним везама Возаревић је још
био са Симом Сарајлијом, Милошем Светићем, јоа-
кимом Вујићем, Вукашином Радишићем и другим

нашим књижевницима његова времена. Највероват-

није је да су у његовој књижари вођени први раз-

говори о оснивању Српског ученог друштва, би-

блиотеке, српских новина, прослави Св. Саве, штам-

парији и т. д. У његовој кући је 15-11-1832 створена

Народна библиотека, пренета потом у „Старо зда-

ње”, затим у „попечитељство” просвете, где је

најпре проглашена за а доц-

није за Народну библиотеку.

Поред поменутога, Возаревић је нарочито зна-

чајан и као први књижар у Београду. Књижару је

отворио пре но што је отворена прва српска школа.

Од 90 књига што су изашле од 1832 —1839 из „кња-

жевско-српске печатње“ двадесет их је о свом тро-

шку издао Возаревић, што претставља и огроман

напор и велики ризик за оно време.

Возаревић се интересовао местом где је Св.

Сава спаљен, па је пронашавши једну њиву и ми-

слећи да је Св. Сава ту сахрањен купио је и ту

подигао велики дрвени крст. То је имање заве-

штао цркви Св. Марка и крст на њему, више Сме-

деревског Ђерма, постоји и данас. Њему се има

захвалити што кости Доситија Обрадовића нису

пропале за време зидања Саборне цркве. Овај вре-

дан и скроман човек, велики родољуб, сахрањен је
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код Палилулске цркве, поред пријатеља Симе Са-

раЈлије. Задужио је свој род вечитом захвалношћу.
Сима Андрејевић-И г у м а н о в (30-1

1804 Призрен

Игуманов почео Је око 1820 год., још врло млад,

трговати у свом родном месту, а у 1830 у ортаклу-

ку са призренским пашом подигао је неке фабрике
на реци Бистрици. Због турског притиска кренуо

је око 1836 у свет, најпре у СрбиЈу, онда у Цари-
град, Одесу и Кијево. У Кијеву се за неколико го-

дина обогатио држећи дуванџиницу. Из Русије Је

црквама и манастирима у СтароЈ СрбиЈи слао

књиге, путире, одежде и друго. 16 априла 1861

ударио је темеље српској богословији у Призрену,
коЈа је дала велики број свештеника и учитеља и

коЈа постоји и данас. Из Русије се доселио у Бе-

оград, купио на ТеразиЈама лепо имање и заве-

штао га призренској богословији. 1871 год. вратио

се Игуманов у Призрен; тамо је и умро 1882. Са-

храњен је у цркви Св. Марка. Вечан му помен!

ИлиЈа Милосављеви ћ-К о л а р а ц (око
1800 - Колари

ску просвету су имена Капетан Мише и Илије Ко-

ларца несумњиво најзначајнија. Коларац је после

1813 ступио у Београду у службу најпре код неког

Дрвењака Болтаџије, затим код Ћир-Марка Радо-

вановића, трговца, и најзад код Маркова брата
Милутина Радовановића, у оно доба најчувенијег
трговца у Београду. Брзо се истакао радом и са-

вешћу те му Је 1827 газда Милутин дао ћерку Син-

ђелиЈу за жену. Поставши самосталан трговац Ко-

ларац је држао своју болту у Дубровачкој улици,

више Зерека. Већ доста богат, прешао Је 1828 г.

у Панчево и тамо Је остао као трговац све до 1856,

тргујући храном и свињама, потом се опет вратио

у Београд, трговао сољу, набављао држави ша-

литру и разрађивао неке руднике. Желећи се оду-

жити отачаству 15-VI-1861 основао је „Књижевни

фонд Илије Милосављевића-Коларца” да се са 100

дуката годишње награђује књига, коју Један 'наро-

чити одбор препоручи као најбољу. Кад су Хрвати
основали свој университет у Загребу Илија се уве-

рио да његово прво доброчинство није довољно,

те је 25-11-1877 својим тестаментом завештао цело

овоје имање двама фондовима: фонду за универ-

ситет и фонду за помагање књижевности. Овом

другом фонду дао је 10.000 дуката с тим да се

интерес од те суме дели у три дела: два да се тро-

ше на књижевност, трећи да се додаје капиталу

док капитал не нарасте на 20.000 дуката, па да се

после сав интерес троши на књижевност. Из ње-

гове задужбине издато је и помогнуто до 1914 го-

дине око 120 српских књига.

Исте године кад је написао тестамент Кола-

рац Је, оптужен за велеиздају (Тополска буна),

осуђен од преког суда у Аранђеловцу на пет го-

дина затвора, па му је то помиловањем сведено на

две године. Из затвора је пуштен још исте године,

па Је те године и умро, можда увређен неправич-

ном осудом, али утешен својим завештачким делом

које га је међ Србима обесмртило.

Герески Атанасије (1807 Черевић

срећом и напустивши земљу отишао у Одесу, где га

је трговачка кућа Ризнић пласирала у једној рад-

њи. Поставши самосталан, Герески је у Одеси ра-

дио и живео око педесет година, потом се 1880

вратио у Нови Сад. У Одеси је био један од нај-
виђениЈих трговаца, често је био биран у многе

одборе. Године 1878 дао је 20.000 рубаља да се

оснује ђачки конвикт уз српску Новосадску гимна-

зију под именом „Атанасеум Герески”. Пред смрт

је завештао своју кућу за помоћ сиротињи, а оста-

ло имање у вредности до 30.000 форинти заве-

штао је српској девојачкој школи у Новом Саду и

Матици српској.

Марија Трандафил (1814 Нови Сад

одредио да воде самосталне послове и српске су

се жене одликовале као трговци радом, марљи-

вошћу, поштењем и дарежљивошћу. Таква је била

и Марија Трандафил. Била је удата за Јована

Трандафила, трговца, родом из Македоније. Радом

и жениним миразом Јован се много обогатио.

Оправили су Николајевску цркву у Новом Саду,

која је била скоро сасвим срушена. По мужевље-

вој смрти Марија је помагала болнице, сиромашне

ђаке и цркве. Имање у вредности од 140.000 ди-

нара (предратних) одредила је за помоћ ђака Но-

восадске гимназије, на помоћ болница у Новом

Саду и Осјеку, на помоћ цркава, оиротиње и за

удају незбринутих девојака. Целом њеном задуж-
бином рукује Матица Српска. Име ове племените

Српкиње вечито ће благосиљати масе оних који су

осетили и који ће осетити благотворне последице

овако велике дарежљивости. Слава Марији Тран-

дафил.

Анастасијевић Миша (24-11-1803—По-

реч

просветних добротвора, сиромашни Миша Анаста-

сијевић изучио је у Поречу буквар, часловац, псал-

тир и рачуницу и имајући свега десетак година

постао Је у свом селу учитељ ђацима стариЈим од

себе. Потом се у родном крају одао ситној трго-

вини, био једно време цариник са 25 гроша плате,

оженио се и са зајмом од 200 талира почео трго-

вати Јеленским роговима и живом стоком. На тр-

говини роговима зарадио је 40.000 гроша и купио

трговачку лађу за рад на Дунаву. Потом га је слу-

чај упознао са Кнезом Милошем. те му Је Мидош
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д,ао неку своју храну да је спусти низ Дунав и

прода. У Видину и Галцу Миша је за продату хра-

ну добио многе паре, тако да их је у саоницама

морао вући. При повратку свратио је у Букурешт
и код барона Мајдана по ниску цену купио три ми-

лиона ока соли, довукао со у Србију и зарадио на

њој силне паре. Од тог доба стално је трговао

сољу, ортакујући најпре са Милошем, затим са

Германом и Симићима, најзад је трговао опет сам.

Милош му је 1833 дао чин дунавског капетана, а

доцније мајора, отуда му и име «Капетан Миша».

Са Поречанима се Миша 1832 год. пресели на

десну обалу Дунава где основаше садањи Мила-

новац, у коме је Миша остао до 1842, па се пресе-

лио у Београд. Године 1844 купио је у Влашкој
огромно имање, а 1863 имао их је шест великих и

неколико малих. Као закупац румунских и мађар-
ских солара имао је на Дунаву 74 своје лађе. На

њима и Капетан Мишином дому око хиљаду људи

зарађивало је свој хлеб. На врхунцу богатства био

Је између 1850-1865 када му је вредност готовине

и имања изнооила 1.500.000 дуката. Оволико бо-

гатство Миша је стекао неуморним радом, штедњом

и трговачком проницљивошћу. Чинио је добра на

све стране, велики Је број сиромашних девојака

поудавао, младих трговаца новчано помогао. На-

родном позоришту у Београду дао је 1.000 дука-

та, Београдској читаоници за све време свог жи-

вота, од дана кад је читаоница створена, давао је
по 300 цванцика годишње. У Румунији је подигао

и издржавао две школе, а у Србији је учинио нај-
веће добро. 1863 довршио Је и намештајем украсио

своју велику грађевину коју је писмом министру

просвете од 12 фебруара 1863 год. поклонио ота-

частву. Та је зграда постала раније Велика шко-

ла, а данас университет у Београду. Не може се

замислити колика је била благодарност и владара

и целе нације према једном оваквом гесту. Штампа

је овај гест поздравила речима: „Докле траје срп-
ског народа, име Капетан Мишино блистаће се као

алем драги камен, не на оним странама историје
где се бој бије, где се крв лије, где барут магли,

где ватра прождире људска имања и блага: него

онде где божанска кћи просвета, цивилизација,
шири међу људима царство видела, царство среће”.

Овим поклоном Миша Анастасијевић се обе-

смртио у нашем народу; бесмртни су и његов жи-

вот и рад јер су најбољи пример шта се све радом,

истрајношћу и штедњом може постићи и шта од

свог богатства, које се у гроб не носи, треба
учинити.

Димитрије Стаменковић (28-1-1845—

8-IХ-1899). Из трговачког сталежа је и један од

оних што су у Београду радом, поштењем и отача-

ствољубљем дали пример многима иза себе како

треба радити и волети отаџбину. Реч је о чувеном

београдском трговцу Димитрију Стаменковићу, за

чије су име везане многобројне привредно-просвет-
не установе у Београду: Народна банка, Београд-
ска берза, Српско трговачко удружење, Српско

бродарско друштво, Београдска Трговачка Омла-

дина итд. Радом је о себи оставио трајан помен

међу друговима, а својим завештањем вечиту успо-

мену у најширим масама српскога народа. Заве-

штао је 300.000 динара у злату ~за издавање књи-

га које he се бесплатно раздавати српскоме на-

роду у Србији и ван Србије“. Тим књигама Ста-

менковић је сам одредио циљ и садржину. „Књиге
из мога фонда имаће само ове садржине: О српству
и српској мисли, о отачастољубљу, о вери, о мо-

ралу, о истини, о раду и прилежању и о чувању

здравља“.
Какав је пример човека дао собом Димитрије

Стаменковић најбоље сведоче речи које је поводом

једногодишњице његове смрти изговорио претсед-

ник Академије наука ђенерал Ј. Мишквић: „Пок.

Стаменковић није био књижевник, али је његово

бистро око видело како је велики утицај књиге на

буђење свести и патриотизма у једноме народу; он

није био педагог, али је његов родољубиви дух за-

пазио да је морална снага једног народа темељ

његове среће и величине; он није био политички

агитатор, али је његова српска душа дисала нај-

чистијим српским дахом, а његово племенито срце

обухватило је целокупно српство”. Књиге Стамен-

ковићевог фонда продрле су већ до сад у најшире

народне масе и извршиле на њих огроман утицај
коме су биле намењене.

Браћа Крсмановићи. Чувену босанско-

србијанску трговачку кућу Крсмановића до сада

смо помињали у више махова. Она је творац наше

извозне трговине са шљивама, које су се благода-

рећи Крсмановићима појављивале чак и на амери-

чком тржишту, она је све до завођења државног

монопола (1882) на со била после Капетан ДАише

највећи трговац сољу у земљи, она је војсци дала

добре официре (Јово Крсмановић као командир

гарнизона у рату 1876/8), трговини способне тр-

говце и финансијске организаторе. Јово Крсмано-
вић имао је скоро пресудну улогу у стварању На-

родне банке. Алекса Крсмановић (1842 Тузла
- 1914 Беч) је један од највећих државних до-

бротвора. Од свог- оца рано је примио извозничку

радњу, која јр педесетпх година прошлог столећа

пренета у Београд. Њене извозничке послове Алек-

са је развио до крајњих моТућности. Своје огро-

мно имање, чија се вредност данас цени на 80 мил.

динара, завештао је држави и овим завештањем

рукује нарочити одбор. И Љуба Р. Крсмановић за-

вештао је велики део своје имовине српској војсци.
Уопште узев није у Београду било ни једног хума-
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ног и просветног друштва коме неко од Крсмано-
вића није притекао у помоћ било личном сарадњом
било широком дарежљивошћу, која је у овој поро-

дици постала већ одавно традицијом.

ЈефтаМ. Павловић (1836—1896). У дру-

гој половини прошлога столећа осетило се и код нас

у Београду да за трговину нису довољне енергија и

срећа већ да треба имати и свестрано трговачко

образовање. Требало је понети се са странцима у

конкуренцији и способности, а то није било лако.

Било је срећом људи који су и за то били кадри.

Такав је био Јефта М. Павловић.

Београдска Трговачка Омладина не би данас

ни из далека била оно што је, да није било Јефте
Павлбвића. Он је из дубине срца волео трговачки

подмладак и хотећи га помоћи завештао је Бео-

градској Трговачкој Омладини скоро сав свој име-

так. Тестаментом од 28-Хl-1895 своје имање у

Кнез Михаиловој улици број 14 поклонио је Бео-

градској Трговачкој Омладини. Приход од те куће
има се употребити на унапређење Школе Београд-
ске Трговачке Омладине. Године када је тестаменат

написао разболео се у Бечу и Арку; у Арку је и из-

дахнуо 10-11-1896, а сахрањен је у Београду. Слава

му и вечна хвала!

Недељковић Ф. Ђорђе (1824—1899). О

животу Ђорђа Недељковића незна се много. До

1836 имао је велику радњу у Бечу, а потом у Но-

вом Саду. Завештао је 110.000 круна Српској ново-

садској гимназији и разним хуманим новосадским

удружењима, 10.000 круна друштву Св. Саве у

Београду, по 20.000 круна Матици у Новом Саду и

институту за умоболне на Цетињу итд. Овај че-

стити Србин волео је науку и уметност и имао је

добро срце које је учинило много добра сиротињи.

Ристић Михаило Калеја. У Хасан-Па-

шину Паланку Ристић се доселио однекуд из Ма-

ћедоније и на трговини са пијавицама, свињама и

разним сировинама доста се обогатио. Умро је

1898 и оставио цркви у Паланци 20.000 дин., Бато-

чинској општини 10.000 дин., свом родном месту у

Маћедонији 10.000 дин., а дао је и за наоружање

српске војске 10.000 дин. Великог добротвора опо-

јао је лично митрополит Инокентије.
Томић Илија Босанац (1823—1892). И

ако после смрти није оставио много,Томић Илија је

достојан помена јер је на хумане сврхе оставио

иза себе све што је имао. Оставио je за зидање

српске православне гимназије у Сарајеву 18.000

дин. а мање своте установама у Вел. Градишту и

Пожаревцу, где је и умро искрено ожаљен од По-

жаревљана.
Никола и Евгенија Кики. Своје велико

имање звано ~Уједињење“, које се налази између

Краљевог трга, Узун Миркове и Краља Петра ули-

це, као и своје велико имање на углу Кнез Михаи-

лове и Краља Петра улице завештали су заједнички
и оставили Београдској Трговачкој Омладини као

своју задужбину да се подигне трговачка болница
за сиромашне и пострадале трговце. Приход од

имања на углу Кнез Михаилове и Краља Петра

улице употребљаваће се за издржавање ове

болнице.

У добру које се чини народу, свесни и племе-

нити људи чине то доброчинство у крајњој мери,

уколико то могу. То су учинили и пок. Никола Д.

Кики, трговац београдски, и његова уважена и вер-
на пратилица у животу супруга г-ђа Евгенија Н.

Кики. Слава им и хвала!

Јелена Маринковић (1841 —1902). Јед-
ним делом свога живота и рада српском трговач-
ком сталежу припада и Јелена Маринковић, ново-

садска глумица до 1875 год., приправница за мо-

дискињу у Бечу до 1879 и потом модискиња бео-

градска све до 1899, када се повукла у миран жи-

вот. Вредна, скромна и штедљива, она је напорима

и штедњом стекла кућу у Београду Зорина ул. бр.
24, коју је иза себе оставила Београдској Трговач-

кој Омладини за њене циљеве.

Никола и Васа браћа Радојковићи.

Вечиту захвалност према овој вредној, штедљивој

и дарежљивој браћи сачуваће величанствена гра-

ђевина подигнута за Академију трговине пре две

године у Београду. Сама зграда претставља нашу

најбољу школску зграду у држави и кошта преко
10.000.000 дин., а задужбина браће Радојковића

располаже још и са приходима са других имања,

којим се приходима ова величанствена зграда

стално богати дајући нашој младежи која се по-

свећује трговачким студијама модерна учила. За-

дужбина и новчано сваке године награђује три по

рангу најбоља ђака Београдске трговачке ака-

демије.

Браћа Васа и Никола умрли су поодавно, Васа

1898, а Никола 1903 године. Огромно богатство

стекли су најсавеснијим радом и штедњом. Никли

су из крајње сиротиње а умрли као највећи праве-

дници. Из дубине душе волели су родну груду, она

им је претстављала и родитеље и децу, њој, отаџ-

бини и српској трговини завештали су све своје,

да би наш народ добио школоване и спремне тр-

говце, који he дело и пример Николе и Васе Ра-

дојковића имати увек пред очима.

ЈованП. Јовановић (1844—1904). Не има-

јући порода, све своје слободно време проводио је

међ београдским трговачким подматком, коме је

и завештао највећи део своје тековине. Београдској

Трговачкој Омладини завештао је своје велико има-

ње (кућу у Књегиње Љубице ул. бр. 26), те на тај

начин оснажио утицај и рад ове корисне установе

и себи сачувао вечан помен.
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Ванђел Тома, трговац београдски

(1834—1906). Родом је из Македоније. Својим дуго-

годишњим радом на београдској пијаци стекао је
имовину, чији се највећи део састојао из куће зва-

не „Булевар“, коју је оставио Српском трговачком

удружењу са жељом: „да се 80°/0 прихода од ове

куће употребљава на образовање младића из Јуж-
не Србије у трговачком, занатлијском и индустри-

ском правцу“.
Из овога фонда се редовно сваке године по-

мажу многобројни младићи-ученици Трговачке
школе Београдске Трговачке Омладине. Сви они,

поред бесплатног школовања, добијају још и одело

и обућу. Сем тога из овога фонда имају редовну

помоћ школе Скопске и Битољске Трговачке Омла-

дине. Ови младићи носиће у своме срцу велику љу-
бав и захвалност према своме великом добротвору.

Илија Антоновић (1843—1915). Јужна
Србија дала је Београдској чаршији XIX столећа

велики број вредних и ваљаних занатлија и трго-

ваца, међу њима је и Илија Антоновић, гвожђарски

трговац. Највећи део своје имовине завештао је

Београдском университету, затим До-

му сиротих девојака средњих школа, Београдској

варошкој болници, Београдском женском друштву

итд. Београдској Трговачкој Омладини завештао је

своју двоспратну зграду у Карађорђевој улици број
16, наменивши сав њен приход школи у којој се

умно и морално образује београдски трговачки

подмладак.

Аксентије Ј. Аксентијевић, трговац

београдски (1849—1916) и Наталија К а р а-

велов (1839—1905). Дугогодишњим заједничким
радом и штедњом стекли су знатну имовину, од

које су највећи део: своје куће у улицама Београд-
ској и Краља Милутина завештали Београдској Тр-

говачкој Омладини, да се из прихода те имовине

потпомаже и спрема наш трговачки подмладак.

Сем тога они су оставили легате: Академији наука,

Инвалидском фонду ~Св. Т>орђу“, Народној од-

брани, Материнском удружењу, Новинарском удру-

жењу, Црвеном крсту, Ложи слободних зидара и др.

Милица М. Нешић. По пореклу и првом

браку и покојна Милица М. Нешић спада у трго-

вачки ред. Ова племенита жена одредила је за свог

наследника Београдску Трговачку Омладину. Заве-

штала је још нарочите легате Друштву глувонеме

деце „Краљ Дечански", Друштву Св. Саве, Инва-

лидском фонду Св. Ђорђе итд. Из осмогодишњег

прихода већег дела њене заоставштине (преко 2

мил. дин.) Трговачка Омладина има да даје осам

година сав приход фонду за подизање цркве код

Возаревићевог крста, која ће бити задужбина Ми-

лице и Младена Стојичевића, бив. гвожђарског тр-

говца из Београда. По остварењу ове замисли при-

ходи од имања Милице Нешић делиће се по пола

Трговачкој Омладини за њене циљеве и Трговачкој

академији у Београду за материјалну помоћ си-

ротним ученицима и ученицама из предратне Ср-
бије. Леп пример ове жене неће у нашој средини

никад бити заборављен.

Милан П. Радојловић (1869—1928).
Београдски трговац, члан познате гвожђарске рад-
ње Браћа П. Радојловић, много се интересовао за

све јавне и хумане установе у Београду, нарочито

је ценио и помагао рад Београдске Трговачке Омла-

дине. Да би сачувала трајну успомену на поч. Ми-

лана, породица Радојловић уписала га је за великог

добротвора Београдске Трговачке Омладине са уло-

гом од 100.000 дин. те и на тај начин умрлог Ми-

лана спојила са захвалном трговачком младежи,

која га неће никад заборавити.

Петар М. Радојловић (1893—1914).
Син Милана П. Радојловића, студент Високе трго-

вачке школе, ђак поднаредник, херојски је погинуо

15-Хl-1914 на Рајцу код Сувобора, да заједно са

оним хиљадама младих, што их је из свих редова

дала мученичка мала Србија, својим костима кроз

векове омеђи границе садашње велике домовине.

Породица Радојловић уписала је поч. Петра за до-

бротвора Српског трговачког двора са улогом од

12.000 динара.

Никола Спасић (1838—1916). Спасић Ни-

кола је из старе и угледне београдске трговачке

куће. Трговину је изучио код оца, и као трговац

био је јако уважен, те је био управни члан многих

институција. Сву своју огромну имовину оставио

је народу. У свом тестаменту писаном у Крушевцу

у судбоносној 1915 год. он се изражава овако:

~Бог ми је помогао, те сам својим трудом и

штедњом доста стекао, да имам и за себе и да могу

и другоме указати помоћ. На овоме што своја има-

ња данас опет видим, на овоме управо што још жи-

вим захвалан сам прво Богу а иза тога одмах срп-

ској војсци. Хоћу зато Српској Војсци на томе на-

шем спасу и на нашој слави, коју нам је она доне-

ла, да се одужим, да се сетим гробова оних, који

су пали, који су изнемогли, да се сетим њихове не-

јачи. Једно од своја три имања у Београду, а то је

оно на углу улице Вука Караџића бр. 37 и Кнез

Михаилове улице предајем одмах као своју задуж-

бину на корист наше војске предајем га као

свој прилог Српском Народном Инвалидском Фон-

ду „Свети Ђорђе“. Сем овога имања чија је поратна

вредност износила око 10.009.000 динара Никола

Спасић је сав остатак имовине завештао српском

народу на привредне циљеве. За живота је подигао

Дечије обданиште крај Палилулске основне школе,

намењено смештају и прехрани сироте школске де-

це из Палилуле. При сваком школском одмору си-

роти малишани сричу на својој великој и лепој
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згради име великог добротвора и оно већ генера-

цијама остаје урезано у дубини њихових срца.

Ђорђе П. Радојловић (1861—1929).
Ђорђе П. Радојловић претставља најмаркантнију
личност из редова београдских трговаца из послед-

њих година. Трговачки свестрано образован, он је
развио огромну делатност те дао својим животом

и радом пример како је рад и у богатству најдраже
занимање и највеће задовољство.

Ђорђе Радојловић у миру учествује активно

у свима покретима чији су циљеви велика народна

мисао. У сталешким организацијама он је свуда са-

радник, организатор, вођ. Био је претседник Бео-

градске трговачке коморе, у којој неуморно ради

до последњег даха. Ценећи улогу трговаца оставио

је последњом вољом 100.000 дин. за Српски тргов.

двор, те тиме постао његов велики добро-

твор. Он је био у Женеви претседник Црвеног

крста.

Пера К. Радовановић (1843—1918). Је-
дан од оних што су животом и оставштином сачу-

вали трајан помен о себи био је и Пера К. Радова-

новић, трговац београдски. У свом тестаменту он

своју жељу изражава овако: „Помоћу Божјом, а

својим трудом, стекао сам непокретно имање, па

пошто немам деце, ни какве ближе родбине, хоћу
да га наменим онима који као и ја морају без игде

ичега својим трудом и радом да осигурају опста-

нак и будућност. Ја имам две куће овде у Београду,

у Симиној ул. бр. 13, једну с лица улице а другу у

дворишту. Наређујем, да то моје непокретно има-

ње ужива до своје смрти или преудаје моја жена

Даница, а после њене смрти или преудаје да га на-

следи Београдска Трговачка Омладина, да образује

фонд под мојим именом и да га употребљава на

своје циљеве, који су одређени њеним правилима”.

Супруга покојног Радовановића сагласила се са по-

следњом жељом свога мужа, те су тако обоје под-

једнако заслужили захвалност садањих и будућих

трговачких генерација.

Јоца Ж. Ј о в а н о в и ћ-Ш а п ч а н и н (1850

до 1922). Међ људе који су својим радом кори-

стили исто толико другима колико и себи, и више

другима но себи, спада Јоца Ж. Јовановић-Шапча-
нин. Као извозник жита и сувих шљива, он је уна-

предио и рашчуо свој крај, а као двадесетогодишњи

посланик Шапца, он је савесним политичким ра-

дом задужио земљу, радећи најчешће у буцетском

одбору, у коме је његова сарадња била увек кори-

сна и драгоцена. Овај је човек оставио иза сеое

бразду добро засејану добрим плодовима. Своју

велику имовину завештао је Београдској I рговачкој

Омладини, Академији наука и другим културним

установама. Трговачка омладина добила је вели-

чанствену зграду на Теразијама, из чијих ће се при-

хода образовати нарочити фонд. Јоца Ж. Јовановић

је врли пример рада, течења и љубави према на-

роду у чију је земљу однео скрштене руке и пра-

ведна дела своја. Слава му!

Владимир Матијевић, оснивач и пот-

претседник „Привредника”, почасни члан, члан до-

бротвор и члан Саветодавног одбора Београдске
Трговачке Омладине (1854—1929). Поч. Матијевић

рођен је у Горњем Карловцу, где је свршио основ-

ну школу и 4 разреда реалне гимназије. Био је је-
дно време у кадетској школи, па је затим свршио

у Бечу високу трговачку школу.
По свршеном школовању посвећује се тргови-

ни и преузима велику фирму Густава Сахера у За-

гребу. Године 1876 био је у српској војсци као до-

бровољац, а 1895 године основао је Српску банку

у Загребу и Савез српских земљорадничких за-

друга у Загребу. Затим 1897 год. основао је у За-

гребу ~Привредник“ са задатком да створи кадар

српских трговаца и привредника уопште.

За време Аустро-Угарске било је деловање

„Привредника” на све могуће начине спречавано,

а за време рата и потпуно обустављено. Поред све-

га тога „Привредник” је радећи по упутствима поч.

Матијевића крчио себи пут и постигао завидне ре-

зултате.

Још пре рата поч. Матијевић је поклонио ~Прив-

реднику” око 250.000 златних круна, а после рата

преселио га је у Београд и 1923 године основао је

Задругу Срба привредника. Сву своју имовину, која

претставља вредност од 6 милиона динара, оста-

вио је циљевима „Привредника".

Рад Владимира Матијевића раван је раду на-

ших највећих народних вођа и прослављених др-

жавника, а успех његов од огромне је важности на

национално-привредном пољу. Рад његовог „При-

вредника” у тесној је вези са Трговачком школом

Београдске Трговачке Омладине, јер су кроз њу

прошли, пролазе и пролазиће небројени питомци

Матијевићевог „Привредника”.
Нека је међу нама светао помен на Владими--

ра Матијевића и нека нама и нашој целокупној

омладини његов рад служи као најсветлији пример,

како се ради за свој народ и његову будућност.

Слава му!

Лука Ћеловић-Требињац (1854-1929).

15 августа 1929 год. Београдска Трговачка Омла-

дина изгубила је свога великог добротвора поч.

Луку Ћеловића.

Од малог херцеговачког чобанчета, које се бу-

нило против Турака и одбегло у Београд, постао

је чувени и уважени газда Лука. Напорним и из-

држљивим радом зарадио је, за наше прилике, ве-

лику имовину, постао је члан многобројних хума-

них и културних установа и најзад завршио свој

живот као велики народни добротвор.
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За време свог живота поч. Лука Ћеловић био

је посредник за добар део наше националне акције.

Преко њега спровођене су многе идеје за национал-

но ослобођење и уједињење нашег народа. Његово

име биће забележено уз многе знатније националне

догађаје.
Пок. Ћеловић је срећно дочекао да види по-

бедоносни свршетак борбе за наше народно осло-

бођење и уједињење. Он није заборавио ни претсто-

јећу културну борбу. Целокупну своју имовину од

око 30 милиона динара он поклања Университету,
Српској књижевној задрузи дарује 100.000 динара,

постаје добротвор готово свију наших хуманих и

националних установа, а Београдској Трговачкој
Омладини, у знак признања и потстрека за њен

просветно-хумани рад, поклонио је још за свог

живота:

Динара 500.000. у обвезницама 7°/0 држав-

ног зајма.
Овим племенитим делом показао је поч. Лука

Ћеловић, колико му лежи на срцу напредак трго-

вачког реда и његовог подмлатка.

Јовановић Браћа (Каменко и Пав-

ле). Браћа Јовановић истакли су се као књижари,

јавни радници и велики добротвори. Оба су живо

учествовали у омладинском покрету, а Каменко је

у вези са парницом против Светозара Милетића

(1876) био и затворен. Штампарију су основали

1870, а књижару 1872. Основали су књижару Бра-
ће Јовановића и издали око 350 разних дела. Сву

су имовину завештали у добротворне и просветне

сврхе. Основали су Сиротињски дом у Панчеву и

Задужбину Каменка и Павла Браће Јовановића код

Српске краљевске академије у Београду. Ова за-

дужбина претставља вредност од преко 1,500.000

динара. Године 1912 основали су задужбину код

српских народних црквених фондова у Карловци-
ма. Њој су завештали 348 јутара земље, тако да

по четвртину прихода уживају „Привредник” у Бе-

ограду и Српски православни велики управни и

просветни савет у Сарајеву, док се друга половина

употребљује на просветне сврхе по нашим краје-
вима бивше Аустро-Угарске. Своје две куће у Пан-

чеву завештали су потпомагању српских култур-
них установа у Панчеву. Каменко је умро у Пан-

чеву 1916, а Павле је, тешко болестан, интерниран
на носилима у Арад, где је и умро 29-Хl-1914. Два
брата, два бора напоредна, два топла српска срца,
пбнос и пример нације и сталежа. Вечна им слава

'и хвала и лака им земља!

Госпођа М и ц а М. П а вл о в и h, извршујући
жељу свог почившег супруга М и л а н а А. П а-

в л о в и h а, бив. трговца београдског, и следујући
својим племенитим. осећањима, уписала је своју ра-
но преминулу ћерку В у к у, за в е л и к о г д о-

бротвора Болнице Београдске Трго-
вачке Омладине са сумом од сто двадесет

пет хиљада динара.

Јован Савић, трговац београдски, следу-

јући родољубивом примеру српских трговаца поло-

жио је Београдској Трговачкој Омладини динара
200.000.—■ уписујући свога ранопреминулог сина

Жарка, за великог добротвора Српског трговачког

двора и себе за великог добротвора Омладинаца
и Школе.

Живко С. Богдановић, трговац бе-

оградски, својим тестаментом завештао је Београд-

ској Трговачкој Омладини двеста хиљада динара

уписујући себе и своју супругу г-ђу Милицу за ве-

лике добротворе Српског трговачког двора. Сем

тога завештао је по педесет хиљада динара дру-

штву „Привредник”, Београдском колонијалном

удружењу и Општини великоградиштанској за

фонд сиромашних ученика православне вере, Бе-

оградском универзитету двадесет и пет хиљада ди-

нара, по десет хиљада динара: друштву ~Српска

мајка“ и „Материнском удружењу“ и другим ху-

маним установама.

Сава Мирковић и Михаило Ст. Па-

влов и h, трговци пожаревачки, велики добро-

твори Пожаревачке Трговачке Омладине, подигли

су у Пожаревцу још за живота велелепну зграду

„Дом Пожаревачке Трговачке Омладине и Соко-

ла”, са потпуним уређајем, у вредности од преко

три милиона динара.

Младен Вељковић, бив. трговац бе-

оградски, својим завештањем основао је фонд при

Српском трговачком удружењу у Београду, да се

из његовога прихода даје помоћ пострадалим срп-

ским трговцима и .њиховим породицама.

Игњат Даничић, бив. трговац београдски,

својим завештањем основао је при Српском трго-

вачком удружењу фонд под својим именом, из чи-

јег ће се прихода сваке године делити помоћ по-

страдалим српским трговцима и њиховим поро-

дицама.

Госпођа Катица М. Миловановић осно-

вала је при Српском трговачком удружењу фонд

под именом свога почившег мужа М и ј а и л а Ми-

л о в а н о в и h а, бив. трговца београдског, из чи?

јег ће се прихода помагати пострадали београдски

трговци и њихове породице.

Госпођа Зор.ка и Господин Света Гође-
в а ц, индустријалац београдски, поклонили су Ва-

љевској Трговачкој Омладинп сто хиљада динара и

тиме постали њени велики добротвори.
М и л а д и н С ре т е н о в и ћ, бив. трговац из

Крагујевца, завештао је Крагујевачкој Трговачкој
Омладинц своје имање са кућом у вредности од

три стотине хиљада динара.
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Петар Ил. Ђурковић, бив. трговац из

Крушевца, завештао је Крушевачкој Трговачкој
Омладини своје имање у Крушевцу и Варварину у

вредности од четири стотине хиљада динара.

Наум Ћер ми ло, бив. трговац из Ниша,

завештао је Нишкој Трговачкој Омладини своје

непокретно имање у вредности од пет стотина хи-

љада динара.
Васа Јагазовић, бив. трговац из Новог

Сада, завештао је Новосадској Трговачкој Омлади-

ни своје непокретно имање у вредности од три сто-

тине хиљада динара.

Госпођа Полексена Папатеодоси, су-

пруга поч. Томе Папатеодоси, бив. трговца
из Скопља, завештала је Скопљанској ТргОвачкој
Омладини своје непокретно имање у вредности од

шест стотина педесет хиљада динара.

Спира Милошевић, бив. трговац скоп-

љански, завештао је Скопљанској Трговачкој Омла-

дини свој плац за подизање њенога дома.

Љуба Павковић, бив. трговац шабачки,
завештао је Шабачкој Трговачкој Омладини своје

непокретно имање у Шапцу у вредности од пет

стотина хиљада динара.

Љуба П. Лукић, бив. трговац београдски,
својим завештањем од триста хиљада динара осно-

вао је при Трговачком фонду у Београду фонд
под својим именом, с тим, кад овај фонд достигне

суму од пет стотина хиљада динара, да се из њего-

вога прихода помажу пострадали српски трговци,
њихове породице и трговачка сиротиња.

Свакојако да има још доста светлих имена из

трговачког сталежа које је требало поменути. ГБи-

хова је читуља велика. Требало би да наша исто-

риска наука располаже добрим монографијама о

свакој вароши у Краљевини; онда би се много ре-

љефније истакао утицај трговачког сталежа на ток

разноликих покрета код нас, онда би се човек мање

оглушио о савест и поменуо све које треба поме-

нути. Колики Је још само број београдских преми-

нулих трговаца који су били сарадници у разним
хуманим и културним удружењима, који су новац

често врло тешко зарађивали, а на све стране, где

треба дати, давали. Знаним и незнаним, поменутим
и непоменутим вечита слава и хвала!

Да при крају излагања о историји српске тр-

говине и националној, привредној, културно-про-

светној и хуманој улози српских трговаца напомене-

мо још да српски трговци нису само у врхове из-

бацивали поједине људе из своје средине, да их они

претставе као сталеж. Баш као друштвени ред у це-

лини од давнашње прошлости до данашњице цео

трговачки сталеж је код нас носилац националних

и моралних стремљења и материјалних прегнућа
која задивљују. Због несретне историске судбине

ми смо још и данас изостали у много чему иза

Европе, али смо у напорима да је пратимо, да је
сустигнемо, сви заједно, цела нација, постигли и

огромне резултате. Држава и појединци почињу
набављати и искоришћавати сва најсавршенија тех-

ничка средства што унапређују културу људску и

увећавају народно благостање. Пре кратког вре-
мена везан само за Беч, Пешту и Трст, наш трго-

вац јавља се сада на сваком чувенијем, ма како у-

даљеном, страном тржишту. До пре кратког вре-
мена обичан мајстор, многи наш доскорашњи за-

натлија постао је просвећен и моћан индустрија-
лац. Ма како били љубоморни на напредак Европе
и незадовољни сами собом, морамо ипак признати

да идемо напред. И то сви, скупа. За напредак и

промењен свет некадашње Римске империје Тер-

тулијан (160—240 после Христа) вели: „Свет је по-

стајао сваким даном све културнији и богатији;

свуд путеви, свуда трговина; негдашње су пусти-

ње претворене у весела газдинства; оре се тамо

где је било шума, сеје тамо где је било песка; суше

се баре; данас има више вароши но што је некад

било кућа“. Не бисмо ли ми могли рећи исто то за

један век рада и препорода наше земље. Васкрсли

Карађорђе и Милош, пушколеј Тома Морињанин и

богати бродовласник Капетан Миша не би се по-

стидели унука и праунука. Свако је колено у нашем

народу и сваки ред часно и савесно одиграо своју

улогу. Људи из XIX века, све до 1878 год., имали су

улогу да гиНу у борби за националну независност.

Генерације иза ових имале су за дужност да одбра-
не и учврсте стечене тековине, да понесу нашу зем-

љу напретку у коме је била Европа. Најновије

генерације имале су костима да омеђе границе ује-

дињене простране отаџбине. Садашњост садашњи-

ма намеће у дужност напоран и свестран рад на

консолидацији државе, рад на напретку економ-

ском и духовном.

У свима историским периодима трговци су ча-

сно испуњавали своју дужност. Отпасивали кеце-

ље и припасивали силаве и фишеклије кад се бо-

рило за независност, гинули су у масама свуда где

су кости нашег народа засејане. У миру су радили

стрпљиво и енергично, односећи у гроб скрштене

руке и праведна дела своја. Било их је свуда где

их је требало бити. У најстаријој просветној уста-

нови у Београду, у Београдској читаоници, тргов-

ци и занатлије били су у великом броју чланови и

приложници Капетан Миша био је не само велики

добротвор Београдске читаонице већ дуго година

и н.ен претседник; угледни њени чланови били су

Јефта Павловић и Риста Попадић, трговци. У Бео-

градској грађанској касини видну улогу у управи

имали су Тодор Мијаиловић, Милорад М. Павловић,

Риста Попадић, Владислав Чортановић, Давид Си-

мић, Јанаћ Сакеларидес, трговци. У соколском
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друштву „Душан Силни“ трговачка младеж и тр-

говци претстављали су највећи број и најбољу сна-

гу. Године 1895 сва је управа овог друштва била у

рукама трговаца (претседник Драгутин М. Настић,

потпретседник Станимир М. Павловић, благајник
Милан Н. Јовановић, Влајко Павловић, Милорад П.

Николић и Михаило Л. Ђурић, чланови надзорног

одбора). У Соколу је трговачки подмладак и да-

нас заступљен. Ту је видно место заузимао пре две

године преминули Света Ћорђевић, кожарски тр-

говац, помоћник управника Школе Београдске Тр-
говачке Омладине и понос млађе генерације бео-

градске чаршије.

Кад је 1903 основан „Краљ Дечански", дру-
штво за глуво-нему децу, београдски су му трговци
обилно помогли прилозима. У његовом првом од-

бору поред уваженога Светомира Николајевића

потпретседник је био Никола Спасић, трговац, и

чланови Никола Крсмановић, Давид Були, Михаи-

ло Павловић, Јарослав Бајлони, Ђорђе Вајферт,
Младен Вељковић, Димитрије Стаменковић, Лука

Ћеловић, Димитрије Ћирковић, Петар Јовановић,

Јаков Бајлони и Алекса Биба, сви трговци и инду-

стријалци. Творац Инвалидског фонда „Св. Ђорђе“

je Ђорђе Вајферт. Његовим је заузимањем Друштво

бакарних Борских рудника дало као основицу за

фонд 243.500 дин. у злату, а сам Вајферт у име

своје и женино дао је 56.000 дин. у злату. Овај су

фонд још повећали блаженопочивши Краљ Петар
и Престолонаследник Александар прилогом од

50.000 дин. у злату, и Никола Спасић, трговац, који
је фонду завештао велико имање у Београду. Њега

Инвалидски фонд већ ужива помажући највише не-

јач наших инвалида и изгинулих ратника.

Наши трговци су увек били, па су и данас, јако
заступљени у Црвеном крсту, Народној одбрани,
школским одборима, хуманим друштвима без раз-
лике и то свуда, широм целе отаџбине и ван ње. За

подизање српске гимназије у Солуну трговци су

дали обилне прилоге. Патње нашег народа под тур-
ским јармом у Јужној Србији наилазиле су на пуно
саосећање код српских трговаца, те су ови 1903

год. образовали одбор за прикупљање прилога

(Михаило Павловић, Никола Спасић, Голуб Јанић,
Јоца Ж. Јовановић-Шапчанин, Димитрије Ћирко-

вић, Коста Д. Ризнић и Светозар Стефановић).
Нашем је Југу своје мисли много. посвећивао и поч.

Лука Ћеловић-Требињац помажући ковчано нашу

четничку организацију. Кад су у бившој Аустро-
Угарској за велеиздају окривљени многи Срби, срп-

ски трговци су хитно помогли њихове породице.

Из цитираних примера видели смо их где свуда ра-

де, штеде и остављају видан траг иза себе. Бео-

градски трговци Михаило и Ћока Павловић и Бра-
ћа Јовановић-Ресавци подигли су у својим местима

рођења школе; скоро преминули Михаило Васић о-

ставио је велико завештање Ваљевској општини с

тим да она, после смрти његове супруге, подигне

у Ваљеву дом за изнемогле, који ће носити име да-

родаваца и славити њихову славу. Ту скоро г. Љу-
ба Васић, члан фирме Браћа Васић, подигао је цр-

кву у свом родном месту, Милан Стефановић-Сме-

деревац поклонио је Смедеревском трговачком

удружењу и Смедеревској Тргов. Омладини имање

у Смедереву у вредности од 180.000 дин. да се по-

дигну Дом и школа за тргов. омладинце.

Ето какве је све услуге наш трговачки свет

учинио земљи и народу, ето какви су примери оста-

ли млађим генерацијама, да им ове следују!
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ИСТОРИЈА ПОСТАНКА И РАЗВИТКА

БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ
1880 -1930

Прилике у доба стварања

Време у коме је створена Београдска Трговач-
ка Омладина карактерише се рађањем и прибирањем
снага за општи и интензивнији рад на привредном,

социјалном, културном и политичком пољу. Берлин-
ским уговором о миру (1878. г.) призната је неза-

висност Кнежевине Србије. Иако је тиме за само-

стални рад и напредак будуће државе остварен

један од битних услова, Србија је у погледу држав-

не и економске политике остала у великим незго-

дама баш због закључака конгреса. Наиме, бер-
линским, а и другим уговорима, Аустрија је обез-

бедила своју тежњу да Србију у економском и по-

литичком погледу држи у подвлашћеном положају.
У ту сврху Србији су наметнуте многе и тешке оба-

везе. Стога је Србија морала прве дане свога жи-

вота, као независна Кнежевина, да посвети ослобо-

ђењу од подвлашћеног утицаја према двојној монар-

хији. У томе раду Србија се морала обраћати и

страним силама. Највеће су тешкоће биле на пи-

тгању трговинског уговора. И после дугих прего-

вора уговор је закључен јуна 1881. год. У то доба

следују и уговори са другим земљама, који омо-

гућују да се промет са иностранством разграна,

да процес улажења у новчану и светску привреду

буде све јачи.

Привредна радиност тога доба носи сва обе-

лежја примитивности и заосталости. Земљорадња
је основа привреде. По варошима развијене су трго-

вине и занати, а тек у највећим центрима тога

времена јављају се прве новчане институције. Кре-

дит се тек почиње да организује. За даљи напредак

(Потребно j'e било да се створе неопходни услови.
И ово доба обележава се стварањем најпрече по-

требних услова за јачу производњу, за економски

и културни напредак. Стога се приступило уређењу
новчаног система, грађењу путева, железнице, прав-
ном уређењу људских и друштвених односа, доно-

шењу потребних привредних и других закона итд.

На јавном и политичком животу овога времена
oceha се све већи утицај Запада. Он се огледа у

општој тежњи за модернизовањем државе. У поли-

тичком животу јављају се страначки програми. У

привредној радиности осећају се покрети приватне

иницијативе, која почиње да тражи форме своје

делатности. Уопште на свима гранама друштве-

нога живота осетио се неки нови дух и покрет,

условљен инстинктивним осећањем потребе да се

лрегне на посао, да се на привредној, социјалној,

културној и политичкој изградњи самосталне др-
жавне заједнице концентришу све народне, а у пр-
вом реду привредне снаге.

Прва идеја о стварању Београдске Трговачке
Омладине

У тој општој тежњи рада на организовању,
унапређењу и свестраном подизању земље и наро-
да трговачки ред, који се увек истицао својим ро-
дољубљем и патриотизмом, заузима посебно место.

У њему се првом буде тежње приватне иницијативе.
Пре но што би прешли на историју постанка да-
нашње Београдске Трговачке Омладине потребно
је да изнесемо и један ранији покушај, који је у
главном имао исти циљ. Тако се. из новинарске хро-
нике тога доба сазнаје, да је 1873. г. у Београду
основано »Друштво трговачке омладине«. Друштво
је установило и вечерњи курс. Али је ускоро мора-
ло престати са радом, јер није имало довољно ма-

теријалних средстава.

Идеја оснивања Београдске Трговачке Омладине

хвата корен Први састанак

После овога настаје пауза од читавих седам

година, углавном проузрокована ратом. За то време
код напредних трговаца и трговачких помоћника

постепено се рађала и сазревала идеја о стварању
удружења. Све се више осећала потреба организо-
вања, међусобног старања не само о себи, већ и о

своме позиву. Схватило се да су и трговци са своЈе
стране позвани да унапређују свој позив, да васпи-

тавају и образују младе трговце. Ово се осећало

у толико прешније, што у то доба није било струч-
них школа. Тако се зачела идеја о оснивању Бео-

градске Трговачке Омладине. 26 новембра 1880 г.

састало се десет младих људи са циљем да проуче
могућности остварења ове идеје. То беху: Павле

Божић, трг. пом., Михајло Д. Банковић, шпедитер,

Димитрије М. Николајевић, Аврам Корницер, трг.
пом., Никола М. Јовановић, Милан М. Јовановић,
трг. пом„ Милорад П. Николић, трг. пом., Свето-

зар Н. Швабић, трг. пом., Коста Манојловић, трг.

пом. и Драгутин Јовановић.
За кратко време овај се круг знатно проши-

рио. Идеја о оснивању оваквог једног друштва на-

ишла је на општи пријем. Тако се у ред покретача
и оснивача убрајају и ови: Владимир Чортановић,
гвожђ. трг„ Торђе Д. Богдановић, трг. (члан фирме
Браћа Богдановић), Манојло Р. Радовановић, Пера
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Ковић, Петар Николић, тр-г пом., Душан Ђ. Ристић,

трг. пом., Љубомир М. Станојевић, Светозар Ра-

досављевић, Ђура Животић, тр-г. пом., Андрија П.

Ценић, Сава Ј. Константиновић, трг., Панта М.

Боди, трг., Мијајло Р. Димитријевић, трг. пом., Ко-

ста Др. Ризнић, трг. пом., Живојин Максимовић,
Ранко Михајловић, Љубомир С. Ђорђевић. Коста

Миодраговић, кафеџија код „Уједињења”, Максим

Филиповић, Милош С. Томић, трг., Андреја Сте-

фановић, Хајмерих Р. Хајим, Петар Рајковић, трг.,

Јован М. Тадић, трг. (члан фирме Тадић и Кон-

стантиновић), Игњат Николић, Драгутин М. На-

стић, трг. пом., Риста Милушић, трг. пом., Љуба С.

Мићић, Ђорђе С. Стојковић, књиговођа, Леонида Л.

Ђорђевић, трг. пом., Тодор Тодоровић, Сима Р.

Обрадовић, трг. пом., Соломон Ј. Азриел, трг. пом.,

Димитрије С. Стојковић, трг. пом., Натан Талви,

трг. пом., Ђорђе Павловић, трг. пом., Миленко Сте-

фановић, трг. пом., Димитрије М. Поповић, Божа

С. Живковић, трг. агент, Арон X. Салом, Михајло
Г. Поповић, трг. пом., Илија Д. Марић, трг. пом.,

Андрија В. Петровић, Драгутин С. Рајковић, трг.

пом., Милорад -С. Антонијевић, трг. пом.

Али нису били сами трговци који су прихвати-

ли и радили на остварењу ове идеје. Као национал-

ну и културно-социалну потребу њу су схватили и

еминентни јавни и политички радници тога доба и

залагали се за њено остварење. Међу овима нала-

зимо имена Андре Николића, професора, Косте С.

Таушановића, дуванџије, Пере Тодоровића, публи-
цисте, Николе П. Пашића, Милорада С. Радовано-

вића, правника итд. Најзначајнија је улога била

Андре Николића, који је имао кнезу и министрима

да објасни значај новог удружења и да их увери,

да ту нема ни помена о каквом социјалистичком
покрету. Званични су помишљали да је овај покрет

социјалистички, те је отуда долазило забрањивање
састанака под претњом апсе, мотрење на истакну-

тије вође покрета итд. Због таквог држања власти

велики део претходнога посла обављен је тајно.

Припремни радови Шира конференција —-

Избор привремене управе

Прва стварна одлука покретача била је да јед-
ним циркуларним писмом обавесте све трговце и

трговачке помоћнике о нужности да помогну осни-

вање оваквог једног друштва и придруже му се.

После овога обавештења настаје низ састанака, на

којима се претресају погледи на организацију, ци-

љеве и средства друштва. У раду на овим састан-

цима нарочито се истакао М ил о р а д П. Н и к о-

л и ћ, трг. помоћник. Он је био и највише одушев-
љен идејом и имао је најјасније погледе на њено

остварење. 14 децембра 1880 у локалу ондашње

пивнице „Руски цар” одржана је шира конферен-

ција. Поред 18 учесника конференцији су прису-

ствовали Коста С. Таушановић и Милорад С. Радо-
вановић. На конференцији је, пошто се утврдило да

је идеја оснивања Београдске Трговачке Омладине

ухватила корена, изабрана привремена управа у

коју су ушли: за претседника Коста С. Тауша-
н о в и ћ, за чланове: Павле Д. Божић, .Мијајло Д.
Банковић, Петар Рајковић, Петар Николић и Свето-

зар Радосављевић. Привременој управи је стављено

у задатак да пропагира идеју оснивања Београдске
Трговачке Омладине међу трговцима и трговачким
помоћницима и да изради статут, па после тога са-

зове главну скупштину. Према томе 14 односно

27 децембар 1880 год. узима се као

датум оснивања Београдске Трго-
вачке Омладине.

Тешкоће

Свршивши овај посао привремена управа са-

звала је 21 децембра 1880 поновну конференцију за

претрес статута. На овој конференцији су, поред

чланова привремене управе, учествовали: Михајло
Стевановић, Живко Јовановић, Ђуро Антић, Мирко

Кићановић, Стојан М. Вокић, Милан Ђукановић,

Мијајло Марковић, Тодосије Ц. Стефановић, Вла-

димир Чортановић, Станоје Р. Обрадовић, Михајло
Г. Поповић, Витомир Ј. Герзић, Милорад С. Анто-

нијевић, Алекса Живковић, Коста Др. Ризнић, Је-

врем Ж. Стојковић, Владислав О. Павловић, Љубо-

мир С. Ђорђевић, Видоје Гагић, Илија Д. Марић и

Андрија Петровић. Известилац за статут био је
члан привремене управе Михајло Д. Банковић.

Овога пута, у погледу циљева друштва, поја-
вила су се два гледишта: једни су заступили гле-

диште да главни циљ удружења треба да буде осни-

вање болнице за лечење друштвених чланова, дру-

ги су за главни циљ тражИли оснивање школе за

просвећивање и стручно образовање.

Ова несугласица у погледу на циљеве друштва

продужила се све до прве скупштине Београдске

Трговачке Омладине. После шире конференције при-

сталице једног и другог гледишта почели су оде-

лито да раде. Тај подвојени рад, који се углавном

односио на врбовање присталица, трајао је све до

19 јула 1881 када је привремена управа сазвала

другу ширу конференцију са дневним редом: на-

челни претрес статута. Ранија супротна гледишта

и на овој су конференцнји дошла до изражаја. Али

да се рад не би прекинуо, као после прве шире кон-

ференције, одлучено је да се изабере један ревиди-

рајући одбор, који he у дефинитивној изради стату-

та узети у обзир изнете напомене. У овај су одбор

ушли: Панта М. Боди, Сава Ј. Константиновић, Ко-

ста Др. Ризнић, Лазар Нанчић, Никола К. Јовано-

вић, Димитрије М. Николајевић, Мијајло Р. Дими-
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тријевић, Милорад П. Николић, Петар Ј. Живковић

и Владимир Чортановић.

После извршеног конституисања (за претсед-

ника је изабран Сава Ј. Константиновић, трг. из гл.

чаршије, за потпретседника Коста Др. Ризнић, трг.

пом., а за деловођу Лазар Нанчић, трг.) ревидира-

јући одбор је отпочео рад и у времену од 24 јуна
до 7 августа 1881 одржао је шест седница. Одбор

је успео да пројектује статут, али гледишта на

главни циљ друштва нису ни овога пута била по-

мирена. Ипак је одлучено, пошто су присталице за

болницу нешто попустиле, да се спреми један изве-

штај за конференцију. Израда извештаја поверена

је Милораду П. Николићу.

Трећу конференцију за претрес и усвајање ста-

тута сазвао је ревидирајући одбор 16 августа 1881.

Конференцији је поднет овај извештај:

„Поштовани зборе! Са највећом вољом, а осо-

битом радошћу, примили смо се дужности која нам

је на прошлом збору поверена, да најсавесније. што

боље и пажљивије проучимо и прегледамо «Прави-
ла Београдске Трговачке Омладине”. Као што и

сама важност овога предмета изискује, то смо и

ми са највећом пажњом и брижљивошћу редом

прегледали и испитали сваки члан ових правила.

„Радећи тако савесно, појимајући врло добро
важност једних Статута, ми смо по нашем чистом

убеђењу учинили неке измене и допуне, које ће вам

сад наш г. Известилац из деловодног протокола, за-

једно са целим нашим радом, прочитати, а ми вам

топло препоручујемо ове „Статуте” као врло до-

бре и по нас корисне; у њима су све прве и нај-
прече потребе обухваћене, а тако исто и саме цељи,

према правој потреби и жељи данашње трговачке

омладине. Ми се већ тврдо надамо да ће поштова-

ни збор моћи сасвим појмити значајност вечераш-
њег нашег састанка и да ће положити толико

брижног и пажљивог труда при претресању ових

Статута колико то они сами, према својој вредно-
сти и важности, заслужују.

„Надамо се да he поштовани збор при решава-

њу овог питања једино бити руковођен најглавнијом
мишљу и општом жељом свих нас, да се прво по-

стави необориви темељ нашој заједничкој згради,

коју смо требали давно и давно да видимо сазида-

ну, па после постројење самих цељи за подмире-

ње наших потреба. Са том надом желимо вам: да

свесно испуните вашу дужност, а мудро и корисно

извршите овај по нашу дружину тако велики зада-

так. 14 у то име ми вас из дубине наших срдаца са

неизмерном радошћу поздрављамо.

„Нека је сретан, успешан и обилатим плодом

крунисан овај рад, за који се је данас овака много-

бројна омладина трговачка сакупила“.

Ну и поред раније помирљивости и одлуке да
се на конференцији поднесе један извештај појави-
ше се опет опречна гледишта. То је онемогућило
да се сврши посао, па је одлучено да се сазове и

четврта конференција.

Четврта конференција са истим дневним ре-

дом начелни претрес статута —■ одржана је 13

августа 1881. И на овој конференцији два гледи-

шта понова су дошла до изражаја, али са много ма-

ње оштрине. Међутим, пошто се већ осетила за-

мореност најодушевљенијих присталица болнице,
Банковић повуче свој предлог и већина усвоји пред-
лог Милорада П. Николића, да се изабере један од-

бор са задатком да у духу скупштинских одлука

изради нови статут. У одбор су ушли: Милорад П.

Николић, Пера А. Живковић, Коста Поповић (мла-

ђи књиговођа у радњи Терзибашића и Ђорђевића),
Тоша Станковић („Тоша Бец“ у радњи Хаџи То-

ме), Влајко Селаковић, трг. из главне чаршије, и

секретар Београдске општине Милорад С. Радова-
новић. Са овим одбором сарађивао је и Пера Тодо-

ровић, публициста.

Пошто је овај одбор завршио свој рад поно-

вна, пета по реду, конференција буде сазвана за 23

август 1881. Судбина њена била је као и оних p'a-

нијих. После привремене малаксалости појавила се

понова борбеност у обе струје. То је онемогућило
да се питање статута и овога пута реши. Опет је
изабран нови одбор од шесторице чланова са истим

задатком, који је стављен и ранијим сличним од-

борима.

Када је ова конференција завршена присталице

болнице почеле су понова да своју акцију воде не-

зависно. У томе је дошла и оставка Милорада П.

Николића чије се здравствено стање у последње

време нагло погоршавало. Рад у одбору шесторице

слабио је. Чинило се као да ишчезава интересова-

ње. Можда би тако и било да се Милорад, и поред

своје оставке, понова није заинтересовао радом.

Овога пута нарочиту је пажњу поклонио на при-

влачење Косте Поповића, који је показивао најви-
ше разумевања за ствар. Најзад, овај одбор, пот-

помогнут саветима Косте С. Таушановића, Николе

П. Пашића и Владе Милојевића, завршио је свој

рад и израдио пројекат статута. Члан 2, који је го-

ворио о циљевима друштва, овако је стилизован:

„Циљ је друштву: унапређење трговачке омла-

дине у моралном и материјалном погледу, а то се

постизава овим средствима: а) општим образова-
њем трговачке омладине и б) потпомагањем дру-

гова у нужди и болести“.

У исто време и друга група израдила је свој

пројекат статута, који је 3 септембра 1881, без

припита осталих чланова, поднела Управи вароши

Београда на одобрење.. Циљеви друштва у чл. 2.
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ових правила овако су обележени: “Циљ је Дру-
штва а) оснивање болнице; б) помагање својих
чланова; в) оснивање читаонице и књижнице".

Прва скупштина

Управа вароши Београда под бр. 10.000 од

15-Х-1881 потврдила је прва правила, а после тога

је отворен упис чланова, За два месеца уписало се

у друштво 84 члана. На основу тога привремена

управа сазвала је ванредну скупштину за 23 децем-

бар 1881. Скупштина је усвојила правила и тајним
гласањем изабрала ову управу: За претседника Ти-

хомира Ј. Марковића, трг., за потпретсед-

ника Јована М. Тадића, трг., за благајника Петра М.

Карастојановића, трг., за подблагајника Јакова М.

Мевораха, сарафа, за књижничара Николу М. Јова-
новића, за пословођу Божидара С. Живковића, трг.
агента и за одборнике: Ђорђа Павловића, Соломона

Ј. Азриела, Леониду Л. Ђорђевића, Михаила Р. Ди-

митријевића, Косту Др. Ризнића, Исака С. Левиа,

Панту М. Боди и Симу Р. Обрадовића. На предлог

претседника прикупљено је од присутних неких 30

дуката, којом су се сумом имали покрити оснивачки

трошкови.

На овај начин је основана Београдска Трго-
вачка Омладина после годину дана пречишћавања

појмова и конкретизовања идеја. Остварењу ове

идеје било је намењено доста тешкоћа. И то прин-

ципијелних, у основним гледиштима на циљеве дру-

штва. Али баш благодарећи томе изграђени су о-

вако чврсти темељи на којима почивају напредак,

успех и морална снага Београдске Трговачке Омла-

дине. Ново друштво прихваћено је свесрдно од це-

лог трговачког сталежа. После четири месеца по-

стојања Београдске Трговачке Омладине новинар-

ска хроника („Београдски дневник“ од 6 маја

1882) доноси ово:
„

Ево већ прође четири месеца

како и ово удружење постаде. Борећи се са најве-
ћим тешкоћама оно неуморно корача напред. По-

ред толиких издатака, које уопште свако почетно

удружење мора имати, а нарочито за овакве цељи,

које оно себи предузе да оствари оно је заиста

за тако кратко време, а у данашњим приликама,
знатно у својим предузећима успело. Ово удруже-
ње основало је већ, по правилима својим, друштве-

ну читаоницу и књижницу, у којима данас за тако

кратко време има, као што сам из поузданог из-

вора сазнао, преко 300 комада разних књига и око

30 листова страних и овдашњих, а поред тога још
и извесну суму готовине, коју је Београдском кре-
дитном заводу под камату дало итд“.

Циљеви и средства

Београдска Трговачка Омладина основана је у

удружење просветног и хуманог карактера, сасвим

у духу тадањих привредних и социалних прилика с

једне и духовних потреба трговачког сталежа с

друге стране. Потреба за организацијом схватила

се не из уских професионалних побуда, већ из оп-

штег интереса. Тиме је и самој трговини дат нови

потстрек. За напредак трговачког сталежа, за ње-

гове потребе, почела је да мисли и да се стара јед-
на институција, која he доцније служити као пот-

стицај за оснивање и других.

У првим друштвеним правилима рад друштва
је овако обележен: оснивање болнице, помагање

чланова и оснивање читаонице и књижнице (чл. 2.)
Највећи број чланова говори о правима на лечење.

Дакле, главни циљ је био здравствено обезбеђење
и материјална потпора у случају смрти. Тек у дру-
ги ред стављени су читаоница и књижница, као

просветни циљеви друштва. Из овога можемо из-

вести закључак о тешким социално-хигијенским у-
словима тадањега доба. Стога је потпуно разум-
љиво што је друштво основано са првенственим
циљем да се брине о здрављу својих чланова.

Здравствено старање, пак, постављено је на чи-

сто хуману основу. Сваки редовни члан, по упла-
ти шестомесечног улога, уживао је право на ле-

чење, чије је трајање било ограничено на два, од-

носно три месеца. Сем овога, друштво се имало

старати и о беспосленим члановима „који би без

даног од своје стране повода остали без службе
или занимања“ - чл. 22-26). Старање се састојало
у новчаној потпори и изналажењу посла. Као што

се види, прва правила Београдске Трговачке Омла-

дине дала су друштву социјално-хумани и просвет-
ни карактер.

Друштвена средства за испуњење горњих ци-

љева имала су се стварати: 1) од уписнине и улога

редовних чланова; 2) од улога помажућих чла-

нова; 3) од прихода са забава приређених у корист

друштва; 4) од завештања и поклона добротвора.

Проширење задатака

Такве су биле основе, на којима је започела да

живи и дела Београдска Трговачка Омладина. Мо-

же се рећи да је у прво време она имала један је-
дини циљ, али да је и у извршењу тога циља она по~

ставила веома широк програм. То се нарочито види

када се ондашња правила Београдске Трговачке
Омладине упореде са данашњим институцијама со-

цијалног осигурања. Она се, поред старања о сво-

јим члановима у болести и на случај смрти, бринула
и о онима који остану без посла. Иако та брига
није била у данашњој форми, ипак нам она прика-

зује социјалну ширину трговачког духа ондашњег

времена. Трговачки сталеж играо је већ тада видну

улогу не само у привредном, већ и у културном

стремљењу и изграђивању државе.
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Почетак рада није био лак
;

доста је требало

прегнућа и времена да се у удружење привуче
већи број чланова, а нарочито да се прикупе по-

требна материјална средства. Све до 1884/5 број
редовних чланова стајао је испод стотину. 1882/3

било је 91, 1883/4 84, а 1884/5 79. Број помажу-
ћих чланова такође је био мали, Са првим добро-
творима сретамо се тек у 1890/91, а са првим вели-

ким добротвором тек у 1896/97. Међутим видимо

нешто друго. Од самога зачетка удружење бележи

почасне чланове. То су они који су за удружење
стекли неоспорне и велике заслуге и на којима се

заснивао добар део његове моралне снаге. Они су

чинили велике напоре да у удружење упишу што

већи број чланова. У ту сврху управа удружења,

желећи да приступи остварењу читаонице, књиж-

нице и школе, издала је 10 јануара 1883 један про-
глас у коме се, између осталога, каже и ово:

„Управа Београдске Трговачке Омладине за-

рад појачања дружине разаслала је многој г. г. гра-

ђанима као члановима Трговачке Омладине своје

друштвене статуте, приложивши им и позиве с ко-

јима је г. г. грађане за помажуће, а чланове трго-

вачке омладине за редовне чланове дружине на

упис позвала. Одзив је био слаб од обеју страна.
С обзиром на велике задаће што их је дружина
себи ставила, а које се могу постићи само уз ве-

лики број чланова ; управа је поновила свој горњи

апел и умолила, да се у што већем броју упишу

како грађани за помажуће, тако и чланови трго-
вачке омладине за редовне. Упис се може оба-

вити код подблагајника Косте Др. Ризнића, а и

код свакога члана управе.”
Прилике се у овом погледу нису тако брзо

поправиле. Прилив нових чланова ишао је врло

споро. 0 томе се у извештају на петој редовној
скупштини од 24 маја 1887 каже ово:

„Број постојећих редовних чланова тако је
мален, да је и сувише далеко од онога броја, којим
би наше друштво требало да располаже. Међутим,
друштво је примило на себе големе задатке и узви-
шене дужности. Остварење свега тога захтева ве-

лике жртве, и материјалне и на пољу рада, а

што је најглавније друштво треба да броји много

више чланова, па тек да буде довољно јако за извр-

шење опредељених задатака. Један само пример, па

ће се то још боље објаснити: Управа је предузела

радњу на оснивању школе и затварању радњи у

недељне и празничне дане. Она се нада да he се то

скоро и извршити. Али тако исто она зна и то, да

колико је год тешко школу основати и слободно

време добити, толико исто, па и много теже је

основану школу одржати и слободно време очува-

ти и одржати. А постане ли друштво многоброј-

није члановима, буде ли цела трговачка омладина

под њим уједињена, створи ли се јединство у омла-

динском раду и мислима, онда ће и друштво бити

моћно да у најкраћем року времена све до сада

неостварене цељи оствари, имајући уједно довољно

материјалне и моралне снаге, да своје остварене

цељи одржава и у све већој мери развија, како би

тим члановима својим пружила ону обилату ко-

рист, која ће их моћи знатно и истински у сваком

погледу унапредити. Управа, узимајући у обзир ова-

кво стање ствари, а видећи садању овако малену
моћ друштва, принуђена је била често пута разми-
шљати о узроцима који спречавају неуписане чла-

нове трговачке омладине да се упишу, но ни једном
приликом није могла наћи разлоге, који би били ка-

дри да ово њихово неуписивање у дружину оправ-

ДајУ“.
По свему судећи, ово је била последња година

(1887) кризе везане неминовно за сваку нову ор-

ганизацију. Beh у наредној пословној години види-

мо да се број редовних чланова попео на 308, а по-

мажућих на 232. Чланство је нагло порасло углав-
ном стога што је те године отворена школа. Оче-

видно, прве године кризе биле су преброђене.
Са снажењем друштва и променом прилика

вршило се непрестано допуњавање задатака и про-

ширење рада. Ишло се за потребама и за временом,

у дужност и извршење прихватало се све оно што

су наметала ова два фактора. Са пуним правом се

може рећи да се, како у погледу прихватања тако

и извршења задатака, увек било на висини.

Како се проширивао круг послова, у коме се

све правцу развијала и допуњавала друштвена де-

латност, видећемо из разних одлука редовних и

ванредних скупштина, као и измена правила. Тре-
ба напоменути да се редовне скупштине односе на

опште друштвене послове, а ванредне углавном на

рад школе. За време од 50 година одржано је 42

редовне и 47 ванредних скупштина.
Измене правила су вршене у 16 махова. Први

пут правила су промењена на ванредној скупштини
23 маја 1882. Ова је измена била чисто програмска,

јер је чл. 2, у коме се говорило о циљевима дру-

штва, добио овакву редакцију:
„И Циљ Друштва. Чл. 2. Друштву је циљ: а)

оснивање читаонице и књижнице, б) оснивање

школе, - в) приређивање јавних и периодичних

предавања из трговачког и општег знања и претрес

појединих поучних питања, која иду у користдруш-

тва или друштвених чланова, г) издавање свог

листа, д) потпомагање чланова у болести, ђ)
потпомагање чланова у нужди, материјално и мо-

рално, е) оснивање болнице и ж) ступање у везу

са другим друштвима, постојећим у овој и у дру-

гим државама“.
Као што се види, само после кратког времена

рада изменили су се погледи на друштвене циљеве.

Просветни циљ, односно оснивање школе, постав-
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љен је на прво место. После шест година идеја о

оснивању школе приведена је у дело.

Друга измена правила на ванредној скупштини

28 децембра 1886 била је такође програмског ка-

рактера. Створена је основа за знатно проширење

друштвених послова. Измена се састојала у овоме:

уведена су јавна предавања из трговачких и других

знања као и појединих питања; одлучено је да се

ради на покретању друштвеног стављено је

у дужност приређивање сталне годишње забаве;
основан је посебни контролни одбор; наложено је
да Београдска Трговачка Омладина ступи у везу са

другим сродним друштвима како у држави, тако

и ван ње, а у циљу сарадње.

Измене усвојене на ванредној скупштини 23

априла 1889 техничке су природе и односе се на

унутрашњи рад и ред у самоме друштву.

Четврта измена правила. (на ванредној скуп-

штини 3 априла 1890) била је такође програмска.

Да би код својих чланова пробудила вољу за штед-

њом скупштина је основала специјални фонд коме

је био намењен чисто васпитни циљ. У погледу шко-

ле одредба је измењена утолико, што је истакнуто

да се оснива стална трговачка школа под називом

„Недељна празничка школа Београдске Трговачке
Омладине”. Одлучено је да друштво узме први дан

Духова за своју славу; уведене су дипломе за до-

бротворе и почаснице за почасне чланове, као и

два нова звања: економ и тајник.

Затим долазе измене у три маха, али од ма-

њег значаја. Измена на ванредној скупштини од 26

децембра 1891 односила се на увођење бољег рада

у школи. Измена на редовној скупштини од 29

марта 1892 тицала се конститутуције управног од-

бора. Изменом на редовној скупштини од 24 апри-

ла 1894 уведено је посећивање школе и пре и по

подне. У вези с тим допуњен је наставни план за

школу. Исто тако усвојен је и правилник о „Трго-
винском гласнику".

Осма измена правила на ванредној скупштини
31 јула 1894 г. била је од великог значаја. Том при-

ликом правила су из основа прерађена у духу но-

вих прилика. Циљеви друштва су постављени много

шире, што се види из ова два члана:

„Чл. 4. Удружењу је циљ: да ради на васпи-

тању и стручном образовању, моралном и матери-

јалном унапређењу својих чланова; ширењу српске

трговинске просвете и неговању милосрђа и племе-

нитости међ трговачким сталежом.

„Чл. 5. Ради стручног образовања, моралног и

материјалног унапређења чланова удружења и ши-

рења српске трговинске просвете, установиће се:

а) читаоница и књижица; б) јавна предавања и јав-
ни претреси; в) трговачка школа; г) трговински
лист; д) потпомагање чланова у болести; ђ) потпо-

магање чланова морално и материјално; е) фонд
штедње; и ж) везе с другим удружењима”.

Одлучено је, да се оснује Српски трговачки

двор „ради ширења трговинске наставе и негова-

ња милосрђа и племенитости у трговачком стале-

жу“. Значајна је измена учињена и у томе што је
наложено оснивање Више трговачке школе Бео-

градске Трговачке Омладине. Тиме је акција Бео-

градске Трговачке Омладине на просветном пољу
знатно проширена. Да би се трајно очувала лепа

успомена на све оне, који су ма како и ма на који
начин допринели Београдској Трговачкој Омлади-
ни, одлучено је да се сваке године помрлим чла-

новима, добротворима и пријатељима приређује
помен.

Даље измене су се овако вршиле: на ванредној
скупштини 2 јула 1900 изостављене су све одредбе,
које се односе на материјално помагање чланова у
болести и нужди; измене на ванредној скупштини
26 децембра 1901 тичу се организације рада у шко-

ли; име школе је промењено у „Трговачка школа

Београдске Трговачке Омладине" и образован је
школски савет, Измене на скупштини 24 априла
1905 значајне су утолико што су оне извршене у
моменту прославе 25-годишњице постанка и дело-

вања Београдске Трговачке Омладине. Измене су
извршене у духу стечених искустава кроз први пе-

риод рада и установиле су две новине: Привредно
оделење и омладински поучни часопис „Омлади-
нац“. На ванредној скпуштини 7 августа 1905 пра-
вила су измењена само уколико се тиче школског

одбора. Такође и измене на скупштини 6 маја 1907

тичу се школске администрације и њеног уређења.
На скупштини 26 јуна 1911 учињене су ове измене:

установљен је „Фонд питомаца за изучавање тр-
говине или које гране индустрије“ (чл. б. тач. 10),
основан је „Фонд питомаца привредног оделења за

помоћ при улажењу у самостални посао“ (чл. 6.

тач. 11). Дом трговачких омладинаца ушао је у

правила.

После овога настаје већа пауза, коју продужа-
ва трајање светског рата.

После рата прилике су се из основа промениле.
То је налагало да се правила измене и прилагоде

духу и потребама новог времена. Овај посао је свр-
шен на редовној скупштини 5 априла 1925. На ре-

довној скупштини 20 априла 1924 одлучено је да се

за свршене ученике Више школе Београдске Трго-
вачке Омладине уведу екскурзије па је о томе до-

нет и нарочити правилник.

Последња измена правила извршена је на скуп-

штини од 7 августа 1927. Ова се измена односила

на одредбе које говоре о помагању чланова у боле-

сти, јер је већ била основана у ту сврху као само-

стална институција за здравствено обезбеђење тр-



75

говачког особља Болесничка благајна Београдске

Трговачке Омладине.

За развитак Београдске Трговачке Омладине

кроз 50 година најбоље је огледало статистика о

кретању броја чланова. Број редовних чланова нам

говори о развоју утицаја, а број помажућих и по-

часних чланова, као и добротвора и великих добро-
твора, о ширењу угледа Београдске Трговачке О-

младине. Чланство се развијало овако:

Тако изгледа у најопштијим потезима слика

развитка рада Београдске Трговачке Омладине

кроз пет деценија. Вредност тога рада чије теме-

ље није било лако ударити, а сигурно још теже на

њима подићи ову снажну и дивну зграду, најбоље
се види кроз родољубље, морал и карактер

српског трговачког сталежа. Кроз пет деценија

Београдска Трговачка Омладина вршила је улогу

националног и стручног васпитача. Отуда видимо

ла њен рад не носи ни најмање карактер уских про-

фесионалних интереса. Њене су основе много ши-

ре и дубље. Увек се руководила искреном жељом да

користи целини. Било би нескромно да са своје стра-
не просуђујемо успех тога рада, али истина нала-

же да се каже, да је он био користан, благотворан,

срачунат на добро народа и зе.мље.

У свом раду Београдска Трговачка Омладина
имала је два важна момента. То су: прослава

25-годишњице и обнова рада по свршетку свет-

ског рата.

Прослава двадесетпетогодишњице

Прославом 25-годишњице у животу Београдоке.
Трговачке Омладине завршен је период у коме је
друштво пребродило све тешкоће везане за поче-

так рада, изграђивање и програматско оријентиса-
ње. У привредној и културној организацији земље-

Београдска Трговачка Омладина, још далеко пре

тога, заузела је видно место са одређеним задаци-

ма. О прослави 25-годишњице она је те задатке

већ увелико извршивала. И стога цела ова просла-
ва носи карактер смотре дотадањег рада и бодре-
ња за нови рад, за нове напоре.

Прослава је обављена о Духовима, 5 и б јуна
1905 год. Везана је за славу. На први дан Духова,
5 јуна, одржана је свечана седница претставни-
штва свих одбора Београдске Трговачке Омладине.
Том приликом тадањи претседник Спасоје Ранко-

вић одржао је овај говор:

„У животу удружења, као и у животу поједи-
наца и народа, има свечаних и светлих тренутака.

Има тренутака када после извесног одсека

времена, које је протекло у животу и у раду, у не-

прекидном пословању и у напрезању, треба мало

застати, треба се осврнути на прошлост, испитати

садашњост и определити се за будућност.
Слатки су ови моменти; дивни су ови тренутци!
И ма колико да су напрезања наша била силна

и јака, ма колико жртава да је поднесено, ако су
само дела крунисана успехом све се лако за-

боравља. Успех, који је данас пред нама, плод је
целокупнога нашега напрезања. И тај постигнути

успех баца данас у заборав све поднесене тешкоће,

које су се морале савлађивати, а душу нам загрева

надом да ћемо новим трудом и напорима ићи и

даље напред. Београдска Трговачка Омладина

прославља данас у име Божије своју 25-годишњицу
и своју прославу отпочиње овим нашим свечаним

састанком.

Ко је данас међу нама и међу многобројним
нашим пријатељима који не би био испуњен миљем

ове прославе! Из мале искре, која се појавила први

пут пре пуних 25 година, благодарећи жрецима

тога племенитог огња, разбуктао се данас велики

и силни пламен на коме се греју они који су жељни

љубави према отаџбини и према народу своме.

Година Редобних Помажућих
Добро-

твора

Вел. До-

бротбора
Почасних

1881 2 Број чла ioba ннје прелазно npeho стотннс

1882 3 91 22 1

1883 4 84 65 1

1884 5 79 101 4

1887 S 176 97 6

1888 9 308 232 6

1889 90 253 233 8

1890 1 303 264 10 8

1891 2 274 252 . 29 11

1892 3 318 257 51 12

1893 4 321 181 80 13

1894 5 353 189 91 13
1895 6 297 186 105 13
1896 7 275 154 116 1 14

1897 8 341 162 130 1 14

1898 9 359 162 157 1 17

1899 900 329 133 171 1 17

1900 1 402 111 221 1 17

1901 2 377 133 201 1 18

1902 3 470 112 246 2 18

1903 4 571 112 267 2 18

1904 5 652 111 307 5 19

1905 6 575 106 357 5 20

1906 7 610 109 397 5 20

1907 8 673 112 424 5 21
1908 9 753 107 454 5 21

1909 10 784 95 480 7 21

1910 11 'Л. -— —
— - 7 21

1911 12 — 7 21

191213 ■ 7 28

191314 857 76 612 7 28

1919 20 541 13 797 10 28

1920 21 945 18 906 10 29

1921 2 1100 18 1035 10 33

1922 3 1452 21 1141 11 33

1923 4 1843 20 1242 13 33
1924 5 2007 26 1282 14 33

1925 6 2067 15 1335 14 37

1926 7 2041 11 1362 16 38

1927 8 2823 595 1413 19 38

1928 9 2860 1230 1470 21 44

1929 30 2650 1112 1600 27 46
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Из чистога и у почетку једва приметнога вре-

ла постала је данас силна река, велика, јака и

снажна водена маса са чијег се бистрог извора на-

паја сваки онај који је жедан љубави према себи,

према породици, према ближим и даљим сродни-

цима; према општини, срезу, округу, држави; пре-

ма ужој и широј отаџбини Србиновој!
Из нежнога и једва запаженога зрна, које је

пре пуних 25 година бачено у земљу, плодну и

родну, развио се данас 25-годишњи храст, под чи-

јом се сенком слатко одмарају старији и уморнији

радници, а млађи се крепе новом снагом за нове

напоре и нове успехе.

Да се овај дивни грм овако снажно и правилно

развије припомогло је то, што су путници пажљи-

во заобилазили мало зрнце да га не погазе, што су

га вредни вртари залевали и окопавали, а неуморни

га радници стално чистили од трња и корова да се

не угуши и да не подивља.

Нека је слава, хвала и признање овим покре-

тачима за стварање Београдске Трговачке Омла-

дине: Павлу Г. Божићу, Мијајлу Д. Банковићу, Ди-

митрију М. Николајевићу, Ар. М. Корницеру, Ни-

коли М. Јовановићу, Милораду П. Николићу, Ми-

лану М. Јовановићу, Ђорђу Д. Богдановићу, Свето-

зару Н. Швабићу, Кости Манојловићу, Манојлу Р.

Радовановићу, Пери Ковићу, Петру Николићу, Дра-

гутину Јовановићу, Душану Т>. Ристићу, Љубоми-

ру М. Станојевићу, Светозару Радосављевићу, Ђури

Животићу и Андреји П. Ценићу.

Нека је слава, хвала и признање овим оснива-

чима Београдске Трговачке Омладине: Сави Кон-

стантиновићу, Панти М. Боди, Димитрију М. Нико-

лајевићу, Мијајлу Р. Димитријевићу, Николи Јова-

новићу, Кости Драг. Ризнићу, М. Д. Банковићу,

Живојину Максимовићу, Ранку Михајловићу, Љу-

бомиру С. Ђорђевићу, Кости Манојловићу, Кости

Миодраговићу, М. Филиповићу, Милошу С. Томи-

ћу, Ђ. Д. Богдановићу, Пери Николићу, Андреји

Стефановићу, Хајнриху Р. Хајиму, Петру Рајкови-

hy, Јов. М. Тадићу, Драг. М. Настићу, Милораду С.

Антонијевићу, Ристи П. Милушићу, Љубомиру С.

Мицићу, Ђорђу С. Стојковићу, Леониди Л. П. Ђор-

ђевићу, Тодору Тодоровићу, Сими Р. Обрадовићу,

Соломону Ј. Азриелу, Т>. Животићу, Димитрију С.

Стојковићу, Натану Талвиу, Ђорђу Павловићу, Ми-

лану Стевановићу, Светозару Н. Швабићу, Дим. М.

Поповићу, Бож. С. Живковићу, Арону X. Салону,

Михајлу Поповићу, Илији Д. Марићу, Андреји В.

Петровићу и Драгутину С. Рајковићу.
Нека је слава свима оним трудбеницима, који

у тешким напорима око подизања наше миле и чиле

омладине, тога младога али снажнога и бујнога
храста, помреше трудећи се непрестанце да се он

оснажи, да се развије и да ојача!

Нека је слава, дакле, свима тим преминулим

херојима и добротворима нашим!

Нека је хвала свима живим покретачима и

оснивачима нашег удружења, који помагаху и да-

нас помажу узданицу свога народа и племена -

своју трговачку омладину.
А ми, господо, савременици ове свечане про-

славе, имајући пред собом књигу споменицу у ко-

јој су верно оцртани напори тих радника на пољу

подизања наше трговачке омладине изведимо за

себе наук да га онда уручимо и омладини нашој.
Научимо се из ње са коликом љубављу и вре-

дноћом треба чувати и неговати ову нашу племе-

ниту тековину: која нам дане слади, која нам жи-

вот краси, која нам утехе пружа, која нам углед

подиже, која нам наде даје да he Српство бити

уједињено и да ће се племе наше прославити само

културно-привредним и просветним напредова-

њем, под бригом и старањем нашега узвишенога

Краља и господара Петра I.

Слава Богу и нека буде тако!”

Ово је славље обележено и тиме што је одлу-

чено да се да: београдској сиротињи 300 дин.,

„Српској Браћи” из Старе Србије и Македоније 200

дин. и Удружењу новинарских сарадника у Бе-

ограду 100 дин.

Пошто се свечана седница завршила отишло се

у цркву на службу Божију, којој је присуствовао
Њ. В. Краљ Петар, Њ. Вис. Принцеза Јелена, као и

многобројно угледно грађанство и пријатељи Бео-

градске Трговачке Омладине.
По свршеној служби Божјој свет се вратио у

удружење, где је обављено резање славског кола-

ча и примање честитака. Овоме чину присуствова-
ли су и Њ. В. Краљ Петар у пратњи свог првог а-

ђутанта потпуковника г. Милошевића, претседник

министарског савета Н. Пашић, угледни претстав-

ници министарстава, делегати хуманих и национал-

них друштава и велики број одличних пријатеља.
Резање колача је извршио парох-протојереј г.

Никола Божић. На јектеније су одговарали мешо-

вити хор Београдског певачког друштва и ђаци Бо-

гословије Св. Саве. Њ. В. Краљ Петар је са прет-

седником удружења Спасојем Ранковићем и свеш-

теником ломио славски колач. После тога претсед-
ник се говором захвалио Њ. В. Краљу на Високој
пажњи коју је вазда указивао Београдској Трговач-

кој Омладини, на што је Њ. В. Краљ одговорио,

како Му је необично мило, што овом свечаном при-

ликом може честитати 25-годишњицу Београдској
Трговачкој Омладини, која је постигла тако лепе

успехе да јој се збиља на томе може честитати. Њ.

В. Краљ Петар је уверен, да he Омладина и даље

ићи путем таквога напретка и Њему ће особито

мило бити да се са Своје стране може увек ода-

звати таквим и све већим успесима. Свој говор Њ.
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В. Краљ је завршио ускликом „Живела Београдска

Трговачка Омладина" што су сви присутни при-

хватили.

После ове свечаности настала су честитања,

која су примана до осам часова увече.
Увече је у башти код „Вајфертовца" приређен

велики концерт целокупне музике краљеве гарде

под управом капелника г. Ст. Биничког.

Други дан прославе је обављен са ђацима. По-

ворка ђака прошла је око 7 часова кроз варош са

музиком краљеве гарде и претставништвлм Омла-

дине на челу. Тако се отишло на станицу, а одатле

возом за Кијево, где је приређен ручак. На ручку

су говорили: претседник Спасоје Ранковић, прет-

седник Привредног оделења Тодор Мијајловић, пот-

претседник удружења Драг. Ж. Гавриловић, Ми-

лан А. Павловић, Јоца Ж. Јовановић, Никола С. Ра-

довановић, управник Трговачке школе, Јосиф Ко-

вачевић, професор, Никола Димитријевић, ученик
I разреда Вишег курса школе Београдске Трговачке
Омладине, Коста Др. Ризнић, Љуба Стевановић,
ЛАихаило Кандић, члан управног одбора, Урош Бла-

гојевић, наставник школе.

Увече, приликом повратка у Београд приређе-
не су велике и одушевљене манифестације Њ. В.

Краљу, Краљевском Дому, Београдској Трговачкој
Омладини и њеним добротворима.

Тако је скромно, али са завидним признањем,
обављена прослава 25-годишњице постанка и рада
Београдске Трговачке Омладине.

Обнова рада после светског рата

За време великог светског рата престао је и

рад Београдске Трговачке Омладине. Али рад је
престао само у извесним гранама, пошто је тога

момента сконцентрисан у оној најважнијој у од-

брани Отаџбине. Васпитање у националном и

патриотском духу кроз пуне три и по деценије од-

вело је на браник Краља и Отаџбине пожртвоване

ратнике и храбре борце. И они су се борили без за-

мора, без предаха, свесни да служе великим- нацио-

налним идеалима. Многи су у тој борби и пали.

Бруталност непријатељске окупације није ми-

моишла ни Београдску Трговачку Омладину. Сма-

трана за еминентно националну организацију, она

је међу првима стајала на удару непријатељу. Ду-
ховна страна омладине, међутим, и у овим тешким

данима остала је нетакнута, Непријатељ је могао

само материјално да је уништи, да упропасти ар-

хиву, библиотеку, читаоницу, администрацију и

домове.

Одмах по рату претставници Омладине се на-

ђоше на окупу. Из основе је требало спровести ор-

ганизацију удружења. Први рад се вршио у низу

седница на којима се споразумевало о поновном

изграђивању организационе основице. Прва седни-

ца је одржана 25 октобра 1918 г. Овој су седници

присуствовали: претседник удружења г. Марко
Вулетић, претседник Надзорног одбора г. Гаврило
Р. Раденковић, претседник Школског одбора и У-

правник школе г. Никола М. Беловић, потпретседник

Привредног одбора г. Јоца Ж. Јовановић-Шапча-

нин, чланови Надзорног одбора Михајло С. Кан-

дић и Гаврило Ж. Радошевић, члан Привредног
одбора Никола С. Радовановић и члан Школског

одбора г. Милоје Ж. Радошевић. На овој седници

одато је признање српској војсци и пошта свима

палима у рату, па је одлучено да претставници 0-

младине узму учешћа у дочеку Њ. Кр. Вис, Престо-
лонаследника и Врховнога Команданта. Претседник
Марко Вулетић обавестио је чланове о тешкоћама

живота под непријатељем, о великим материјал-
ним штетама које су нанете удружењу. Присутни
чланови, обавештени о напорима г. Марка Вулети-
ћа да очува имовину и архиву Омладине доводећи
често и свој живот у питање, јер је непријатељ О-

младину сматрао националном установом, одали

су М. Вулетићу дужно признање.

Повремене седнице на којима се споразуме-

вало о обнови рада настављене су све до 16 марта
1919 год. На седници тога дана одлучено је да се

приступи организацији удружења и да се поново

покрене друштвени лист „Трговински гласник”.

Пошто је цео припремни посао завршен, 2 маја
1920 одржана је ХХХШ редовна скупштина, после

које је отпочео нормалан рад у свима отсецима

Београдске Трговачке Омладине.

Рад у проширеној и уједињеној Отаџбини на-

стављен је са новим полетом; циљеви су саобра-
жени новим приликама и потребама, улога Бео-

градске Трговачке Омладине добила је већи и

шири значај.

Завршујући овај летимични преглед педесето-

годишњег развитка Београдске Трговачке Омлађ
дине, наша је света дужност да на овоме месту,

пре него што пређемо на конкретно излагање рада

и постигнутих успеха удружења, наведемо све оне

чланове, борце и посленике Омладине —■ за које
смо успели да прикупимо податке који су своје
животе дали за Отаџбину у великим ратовима за

народно ослобођење и уједињење 1912—1918 год.

Имена тих светлих жртава, које чине част Отаџ-

бини и Народу из кога су потекле, као и удружењу

Београдске Трговачке Омладине чији су биле чла-

нови, доносимо на наредних неколико страна:
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ОТАЏБИНИ
БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА ОМЛАДИНА

ЖРТВЕ У РАТОВИМА ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И НАРОДНО УЈЕДИЊЕЊЕ

1912 13 1914 18.

~Благо шоме ко довијек живи,

имао се рашта и родити"
ЊЕГОШ.

КРСТА СПАСОЈЕВИЋ, редован члан, члан ШЕолског одбора, свршени ученик Впше трго-

вачке школе Б.Т.О, рез. пешад. ппоручник, погинуо на Облакову Вис пред
Битољем 5 новембра 1912 г.

МИЛОРАД РАЈКОВИЋ, трг. деловођа, редован члан, члан Школског одбора, свршени
ученик Више трговачке школе Б.Т.О., рез. пешад. ппоручник, погннуо у битци пред

Битољем 1912 г.

САВА М. РАДОВАНОВИЋ, редован члан, свршени ученик Више трговачке школе Б.Т.О.,

погинуо у по.ходу на Скадар, пред »Светим Јованом Медуанским , 1913 г. од то-

повског зрна са турске оклопњаче Хамидије.

ДУШАН ПЕТРОНИЋ, трговац, члан Школског одбора Б.Т.О., нестао у рату 1912 г.

Бранко БОРАНИЈАШЕВИЋ, трг. помоћник, редован члан, свршени ученик Впше трго-
вачке школе Б.Т.О., рез. ппоручник, погинуо у рату 1912 г.

ПеТАР НИКОПИЋ, трговац, редоваи члан н добротвор, погинуо у Албанији 1915 г.

МИЛАН Т. СТОЈИЛОВИЋ, трговац, редован члан, погинуо у Албанији 1916 г.

ВЛАДИСЛАВ СТОЈАНКИЋ, трговац, редован члан, преминуо 8 марта 1919 г. на војно

дужности у Лондону.
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БОГОЉУБ ЛАЗОВИЋ, трговац, редобан члан и добротБор, рез. пешад. Вапетан, преминуо

у Крагујебцу 1915 г.

МИХАИЛО Н. ИЛИЋ, подблагајник БеоградсГе ТргоБачке Омладине и администратор

Трговинског гласника«, члан помагач, преминуо у лагеру интернираних у Болдо-

гасоњу 2 јануара 1915 г.

САВА Ј. ДЕДИЈЕР, трговац, редобан члан, преминуо у Крагујевцу на бојној дужности
28 оЕтобра 1918 г.

МИЛОШ О. МАКСИМОВИЋ, трговац, редован члан, погинуо у борби на Мачковом Ка-

мену 1914 г.

Крста АКСЕНТИЈЕВИЋ, трг. помоћниР, редован члан, рез. пешад. Рапетан, погинуо Еод
Смедерева 25 оћтобра 1915 г.

СВЕТИСЛАВ КОСТИЋ, трг. помоћник, редован члан, рањен у ћомитсћом одреду и од

рана умро у Врњачкој Бањи 12 оћтобра 1915 г.

СТАНКО СТАКИЋ, члан добротвор, стрељали га Аустријанци 1914 г.

МИЛАН Б. ДИНИЋ, трг. ћњиговођа, редован члан, погинуо на Варовници новембра 1914 г.

Ђорђе Д. КОСТИЋ, трг. помоћнић, редован члан, погинуо у рату.

ЈБубомир УРОШЕВИЋ, трг. помоћнић, редован члан и члан Illkonckor одбора Б.Т.О.,

рез. пешад. ћапетан, погинуо у борби на Церу 1915 г.

ДРАГУТИН КОВАЧЕВИЋ, трговац, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О., умро
на војној дужности у Краљеву 1914 г.

МИЛАН АКЕКСИЋ-»ЕРА«, трг. пуномоћнић, редован члан и добротвор, рез. пешад. ka~

петан, погинуо 9 октобра 1915 г. код села Старчева на положају Петровац.

ЧЕДА С. ДАВИДОВИЋ, трговац, редован члан, погинуо у одбрани Београда 1915 г. на

положају код села Лешја.

МИХАИЛО И. ОБРАДОВИЋ, трговац, редован члан и добротвор, погинуо 4 фебруара
1915 г. при бомбардовању Београда.

МИЛОРАД СТАКИЋ, члан добротвор, погинуо при отступању у Албанији kao војни
обвезнић.

ДУШАН ПЕТРОВИЋ, трг. Рњиговођа, редован члап, погинуо у рату.

ВИДОЈЕ БОГДАНОВИЋ, трговац, редован члан, погинуо у рату.

СРЕТЕН ПЕТРОВИЋ, трг. помоћниф редован члан, погинуо у рату.

МОМИР КРСТИЋ, трг. помоћнић, редован члан, погинуо у рату,

НЕДЕЉКО СТЕФАНОВИЋ, члан добротвор, погинуо у рату 1915 г.

ЉуБОМИР ОБРАДОВИЋ, трг. ћњиговођа, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О.,

рез. пешад. поручнић, погинуо 1914 г.

МИЛОШ Б. ГАЈИЋ, трговац, редован члан, преминуо kao заставнић у nyky 4 оћтобра

1918 г. у Лесковцу.

ДРАГУТИН БОНЏУЛИЋ, трг. помоћнић, редован члан и добротвор, обесили га Аустри-

Јанци у Београду септембра 1915 г.

ДРАГИША УРОШЕВИЋ, трг. помоћнић, ђаћ нареднић, погинуо иа солунсћом фронту.
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ТИХОМИР КОМАДИНИЋ, трг. помоћник, редован члан, погинуо kao ђаЉнаредник.

ДУШАН БОГИЋЕВИЋ, трг. помоћник, редован члан и члан Hlkonckor одбора Б.Т.О., рез.

поручнић, погинуо на Церу 1914 г.

СТАНОЈЛО МИЛОБАНОВИЋ, трг. ђњиговођа, редован члан и члан lUkonckor одбора
Б.Т.О., рез. пешад. поручник, погинуо на Костајнику 1914 г.

МИОДРАГ МЛАДЕНОВИЋ, трг. помоћник, редован члан и члан lUkonckor одбора Б.Т.О.,
преминуо на војној дужности у Јагодини 1914 г.

СТОЈАН АНТОНИЈЕВИЋ, трг. помоћниВ, редован члан и члан Hlkonckor одбора Б.Т.О.,
рез. пешад. поручник, умро по повратку из ропства у Љубљани.

НОВИЦА СЕЛАКОВИЋ, трг. помоћник, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О., умро
на војној дужности у Крагујевцу.

Радомир Н. ЕРЧИЋ, трг. помоћнић, редован члан и добротвор, члан Шћолсћог одбора
Б.Т.О., преминуо 10 децембра 1918 г. у лагеру интернираних у Б. Пешти.

СВЕТИСЛАВ М. ВУКАЛОВИЋ, трг. ћњиговођа, редован члан и члан Шћолсћог одбора
Б.Т.О., преминуо у Нежидеру 1915 г. kao војни заробљеник.

Чедомир ПОПОБИЋ, трг. помоћник, редован члан, умро у ропству kao војни заро-
бљенић 1916 г.

ЧеДОМИР ТОДОРОВИЋ, трг. помоћниВ, редован члан и члан Illkonckor одбора Б.Т.О.,

преминуо на војној дужности у Аранђеловцу.

Божидар Ћ. ИВАНОВИЋ, трг. помоћнић, редован члан и члан lUkonckor одбора Б.Т.О.,

рез. пешад. наредник, погинуо у Срему 1914 г.

Александар М. ВУЧКОВИЋ, трг. помоћник, редован члан и свршени ученић Више трго-

вачће шћоле Б.Т.О., рез. арт. ппоручнић, погинуо у борби ћод Деспотовца 1915 г.

Алекса ЈАНКОВИЋ, трг. помоћнић, редован члан, нестао у рату.

ИВАН СЕКУЛИЋ, трговац, редован члан и добротвор, рез. пешад. ппоручнић, преминуо

од рана задобијених у рату 1915 г.

САВА ГЕНЧИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо на солунсћом фронту 30 августа
1917 г.

ЛаЗАР С. ЈОВАНОВИЋ, трговац, добротвор, преминуо 1918 г. у Солуну.

СТЕВАН М. СТЕВАНОВИЋ, трговац, добрзтвор, преминуо у Вертећопу 11 оћтобра 1918 г.

ЖИВКО Т. МИЛОСАВЉЕВИЋ, добротвор, погинуо 1915 г. у Сћадру kao војни обвезник.

CPETEH БАЦИЋ, kak наредник, добротвор, погинуо на солунсћом фронту 8 августа 1916 г.

СЕРГИЈЕ М. СТОЈАНОВИЋ, трговац, добротвор, преминуо kao војни обвезник у Кавадару
14 децембра 1912 г.

МИЛИВОЈЕ Ж. ГАВРИЛОВИЋ, добротвор, преминуо у Солуну 15 јуна 1918 г. kao војни
обвезник.

МИЛАН Д. МАРКОВИЋ, трговац, добротвор, преминуо kao војни обвезник на солунском
фронту 16 јуна 1918 г.

РАДМИЛО СТАНКОВИЋ, трговац, добротвор, погинуо на КајмаВчалану.

ДРАГУТИН ЈОВ. ЈОВАНОВИЋ, добротвор, преминуо kao војни обвезнић 19 јула 1916 г.
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ДРАГУТИН СТОЈАДИНОВИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо 13 јануара 1915 г. на

војној дужности.

ВеЛИМИР ЋИРИЋ, добротвор, преминуо на солунском фронту 18 децембра 1917 г.

МИЛУН СЕКУЛИЋ, трговац, добротвор, рез. пешад. ппоручник, погинуо на КајмаЕчалану.

/КИВОЈИН ЈОВАНОВИЋ, трговац, добротвор, преминуо bao војни обвезник пред Валоном
1916 г.

МИЛОРАД ПЕТРОНИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо у СРадру 1915 г. kao војни
обвезник.

БОЖИДАР И. АНЂЕЛКОВИЋ, добротвор, преминуо у Зејтинлику Род Солуна 22 јула 1918 г.

ИлИЈА АРАНЂЕЛОВИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо Род Пећи 21 новембра 1915 г.

СВЕТИСЛАВ АНИЋ, члан добротвор, рез. пешад. наредник, погинуо на солунском фронту.
1 јула 1916 г.

МИЛОЈЕ НИКОЛИЋ, члан добротвор, преминуо на Крфу 11 јула 1918 г.

СИБИН Ц. ЈЕЛИЧИЋ, индустријалац, обесили га Аустријанци 1916 г.

Боривоје М. ПАВЛОВИЋ, члан добротвор, погинуо у борби на Чегану 13 августа 1916 г.

ЖИВКО ВЕЉАНОВИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо у борби на Власини 1913 г.

Љубомир ШТЕРИЋ, члан добротвор, погинуо у борби на Лопатици 28 октобра 1915 г.

МИЛАН Ђ. МАНОЈЛОВИЋ, члан добротвор, рез. пешад. Рапетан, преминуо на Крфу 1

оРтобра 1918 г.

ПЕТАР С. МИНИЋ, трговац, члан добротвор, рез. наредниР, погинуо на ВетерниРу.

Бранислав С. МИНИЋ, члан добротвор, рез. пешад. ппоручник, погинуо пред Смедеревом.

БрАНИСЛАВ ОБРАДОВИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо на Мачковом Камену.

ДРАГОЈБУБ-ЧЕДА САВИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо на ЧуРарици 20 сеп-

тембра 1915 г.

Благоје Т. МАРИНКОВИЋ, члан добротвор, погинуо при повраћају Битоља из бугарсћо-
немачћих рућу.

МИЛИВОЈЕ С. МИЛАНОВИЋ, члан добротвор, иогинуо kao заставнић у борби између
Свилајнца и Ћуприје.

МИЛИВОЈЕ РАЧИЋ, трг. помоћнић, редован члан и добротвор, преминуо kao војни обвезнић

на солунсћом фронту 26 оћтобра 1916 г.

Леон ЛЕБЛ, члан добротвор, погинуо у борби на Космају 1914 г.

ЧеДА ТОДОРОВИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо kao војни обвезник 29 сеп-

тембра 1918 г.

ЧеДОМИР НОВАКОВИЋ, трг. пом., редован члан и добротвор, рез. пеш. ппоручниР, погинуо

у борби на Космају 4 децембра 1914 г.

ЂОРЂЕ ЈОВ. ВЕНЧАНАЦ, члаи добротвор, погинуо у Албанији 23 новембра 1915 г.

ДУПЈАН МЛАДЕНОВИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо kao војни обвезинк.
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Милош и ДУШАН БРАЋА МИХАИЛОВИЋИ, Милош погинуо у борби на Конатици, а

Душан у борби код ЧачИа.

Петар М. ЈОСИПОВИЋ, члан добротвор, рез. пешад. ппоручниР, погинуо у борби код
Шапца 1915 г.

HaYM ТАСИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо у рату.

МИЛОСАВ ИЛИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо kao војни обвезник.

МИЛОСАВ СТЕВОВИЋ, трговац, члан добротвор, обесили га Аустро-Мађари у Крушевцу
јуна 1916 г.

РИСТА ЂОРЂЕВИЋ, индустријалац, члан добротБор, заклали га Бугари 1915 г.

ИСАИЛО С. СТЕФАНОВИЋ, трговац, члан добротвор, рез. пешад. ппоручник, погинуо 29

нобембра 1914 г.

ЉУБОМИР ЈЕШИЋ, трговац, рез. пешад. ппоручник, члан добротвор, подлегао ранама
јула 1915 г.

МИХАИЛО Д. ЈОВАНОВИЋ, члан' добротвор, погинуо на Кајмакчалану.

БОШКО ЈЕЗДИЋ, члан добротвор, рез. поручник, погинуо 8 новембра 1916 г. при осло-

бођењу Битоља.

ДИМИТРИЈЕ СТАМЕНКОВИЋ, трг. ђњиговођа, члан добротвор, преминуо код Осечине 31

јануара 1915 г.

АЛЕКСА ПЕЈЧИЋ, трговац, члан добротвор, рез. пешад. ппоручнић, погинуо 1 септембра
1914 г. на Црној Бари.

СВЕТОЗАР ИЛ. ЛАЗАРЕВИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо у рату.

ТРАЈКО ЛАЗИЋ, трговац, члан добротвор, обешен од Аустро-Мађара у току рата.

ДУШАН и ВЛАДИСЛАВ ВУКАЈЛОВИЋИ, чланови добротвори; први потопљен немачком

подморницом, други преминуо у лагеру интернираних у Нежидеру.

ДРАГОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ, трговац, члан добротвор, преминуо kao војни обвезник

у рату 1915 г.

ВИДОЈЕ В. ЛАКИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо 6 августа 1914 г. у рату.

ЈБУБИША ИЛ. ЈАНКОВИЋ, трговац, рез. поднареднић, члан добротвор, умро у Драчу 11

јануара 1916 г.

БОРИВОЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ, редован члан, свршени ученић Више трговачће uikone Б.Т.О.

и члан добротвор, погинуо на солунском фронту.

ИСАК Р. АМАР, трг. помоћник, члан добротвор, погинуо 17 октобра 1912 г. на Куманову.

БОРКО СЕДЛАРАЦ, ђак поднаредник, члан добротвор, погинуо у рату 1915 г.

БОЖА О. ДАЧИЋ, трговац, члан добротвор, рез. пешад. ппоручник, погинуо 1914 г.

ДРАГОЉУБ М. СРЕДОЈЕВИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо на солунсђом фронту.

МИЛОРАД Н. СТЕФАНОВИЋ, члан добротвор, погинуо на Дрини Еод БујуБлића Аде.

ЖИВОЈИН О. ДАЧИЋ, члан добротвор, рез. пешад. наредшЖ преминуо у рату.

ЈОВАН П. БАЦИЋ, члан добротвор, погинуо на Парцансћим Висовима.
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МИЛОВАН ВАСИЋ, трг. помоћнић, редован члан и добротвор, погинуо на солунском
фронту.

ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ, рез. пеш. ппоручнић, члан добротвор, погннуо на Кајмаћчалану.

ЖИВОЈИН С. ФИЛИПОВИЋ, члан добротвор, рањен, заробљен и од рана преминуо.

ДУШАН М. СТОЈКОВИЋ, питомац Привредног оделења Б.Т.О., насилно узет Y војску од

Аустро-Мађара, на италијансћи фроит, тамо је рањен и од рана преминуо.

ВУКАШИН I. НЕНАДОВИЋ, члаи добротвор, рез. пешад. ппоручнић, погинуо у рату.

Чедомир ЛУКИЋ, члан добротвор, нестао у рату.

Александар-аца н. станојевић, дрогер. помоћииН, редован члан, умро kao за-

робљени војнић у Болдогасоњу јануара 1915 г.

Александар НИКОЛИЋ, трг. помоћнић, редован члан, свршени ученић Више

шћоле Б.Т.О., рез. пешад. ппоручнић, погинуо на Ади Циганлији 1915 г.

МИЛОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, трговачћи помоћнић, редован члан, нестао у рату 1915 г.

СОФРОНИЈЕ БИЈБИЋ, трг. помоћнић, редоваи члан, нестао у рату ћао регрут.

ВЛАДА ФИЛИПОВИЋ, трговац, члан добротвор, рез. поднареднић, преминуо на Крфу.

Јаков МАКСИЋ, трг. помоћнић, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О., рез.

пешад. ппоручнић, погинуо у рату.

ЖИВОЈИН Д. ЖИВАНОВИЋ, трговац, редован члан и члан Управног одбора Б.Т.О., рез.

нареднић, преминуо у рату.

ЖИВАН I ЖИБОТА СТОЈАНОВИЋИ, чланови добротвори, преминули у лагеру интер-

нираних.

ВОГОСАВ КРСТИЋ, трговац, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О., преминуо на

Корзици ћао војни обвезнић.

BOPA МАРИНКОВИЋ- Бута«, рез. поручнић, погинуо у рату.

МИХАИЛО М. СТОЈАНОВИЋ-Главичћи, трговац, члан добротвор, погннуо при отступању.

ЖИВКО НИКОЛИЋ, трговац, члан добротвор, погинуо у борби на Ади Циганлији.

ЧЕДОМИР Т. ПОПОВИЋ, трг. путнић, редован члан и члан Шћолсћог одбора Б.Т.О., рез.

нареднић, погинуо 1914. г. у борби ћод Вншеграда.

МИЛУТИН САВКОВИЋ, трговац, члан помагач, рез. нареднић, погинуо 23 новембра 1914 г.

на Варовници.

ЈОВАН СТОЈАНОВИЋ, трговац, редован члан, рез. нареднић, погинуо на Варовници 1914 г.

МИЛОРАД ЈЕЛИЋ, трг. помоћнић, редован члан, рез. нареднић, погинуо пред Лесћовцем

1915 год.

ДРАГОМИР П. БЛАГОЈЕВИЋ, трг. помоћнић, редован члан, умро у Крагујевцу 1914 г.

ћао добровољац у ћомитсћом одреду.

ПеТАР М. РАДОЈЛОВИЋ, ђаћ поднареднић, добротвор Срп. трговачћог двора Б.Т.О., по-

гинуо 15 новембра 1914 г. на Рајцу ћод Сувобора.
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КРСТА Т. ЦВЕТКОВИЋ, члан фирме Браћа Т. Цветковић, члан добротвор, рез. поручнић,
погинуо на Церу 4 августа 1914 г.

Приликом десетогодишњег помена палим ратницима за ослобођење и уједињење,
који је у јесен 1928 г. одржан на Кајмакчалану, Београдска ТргобачНа Омладина послала

је своје претстаБниПе да заједно са претставницима осталих удружења одају дужну пошту
палим јунацима. Делегацију БеоградсПе Трговачке Омладине сачињавали су чланоби њеног

Управног Одбора г. г. Душан Вељћовић, ЈБуба ЋуБовић, Милоје Новаћовић, Свегислав

Бранћовић и Алећсандар Рајић. Y спомен-ћапели незаборављених наших јунаћа, знаних

и незнаних, они су положили сребрн венац са натписом:

„Београдска Тргобачћа Омладина палим јунацима за слободу
1918—1928“
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ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

Организација Београдске Трговачке Омладине
не претставља ништа стационарно. Напротив, она

се стално мења и тежи да постигне што веће ре-

зултате. У једној институцији то је могуће ако на-

чин њена рада и спровођење организације одговара

духу и потребама времена. Тежећи непрестано да

своју организацију прилагоди што бољем постиг-

нућу циљева, Омладина је у свакој потребној при-

лици мењала своја правила. Отуда су долазиле и че-

сте промене у њеној организацији. Не задржавајући
се на историјату тих промена ми ћемо изложити

данашњу организацију Београдске Трговачке 0-

младине. Напомињемо, да су сва звања у удруже-

њу почасна, без материјалних награда.

Највиши органи Београдске Трговачке Омла-

дине јесу: Управни, Надзорни, Саветодавни, Школ-

ски и Уређивачки одбор.

Управни одбор

Управни одбор је најважнији. Он је центар ор-

ганизације и стара се о целокупном духовном и ма-

теријалном животу, раду и напретку Београдске
Трговачке Омладине. Уз помоћ и преко осталих

одбора он извршује задатке и спроводи циљеве у-

дружења. Састоји се од 30 чланова, које бира скуп-
штина на три године и то из редова редовних и по-

часних чланова, као и великих добротвора. После

скупштине се врши конституисање избором: прет-

седника, који је уједно и претседник удружења,
два потпретседника, гл. благајника, благајника, по-

моћника благајника, економа, пословође, књижни-

чара и помоћника књижничара. Управни одбор за

свој рад одговоран је скупштини. Дужности управ-

ног одбора јесу:
1) да се стара и остварује неостварене уста-

нове удружења;

2) да се стара о одржању и што већем и бо-

љем развитку основних установа удружења, како

би оне одговарале својим задацима;

3) да рукује имовином удружења и да се под

н.еговим надзором врше сва примања и издавања;

4) да води надзор над установом удружења;

5) да прописује и одобрава правила и правил-

нике за установе удружења;

6) да бира посленике за установе удружења
и одређује им награде;

7) да води надзор да се све набавке за удру-

жење врше по утврђеним прописима;

8) да изриче и извршује казне над члановима

удружења;

9) да решава о сазиву скупштине удружења
и подноси јој предлоге и извештаје о свом раду и

стању удружења;

10) да решава о сазиву конгреса;

11) да приређује јавна предавања, претресе,

помене, прославе и забаве;
12) да врши дужности предвиђене правилима и

осталим прописима за установе удружења;

13) да даје мишљења Трговачкој комори о из-

давању прописа и упутстава ради регулисања од-

носа између власника радња и њихових ученика и

помоћника;

14) да даје мишљење Трговачкој комори у по-

гледу одређивања времена за отварање и затвара-
ње трговачких радњи у Београду;

15) да даје упутства и објашњења члановима о

избору чланова за Трговачку комору, и

16) да даје упутства изнемоглим и сиромашним

редовним члановима за стицање права на пензију
из Пензионог трговачког фонда (чл. 60).

Надзорни одбор

Надзорни одбор се састоји од 6 чланова, које
бира скупштина на три године. Конституисање се

врши после скупштине избором претсетника и пот-

претседника. Дужност је Надзорног одбора:
1) да води надзор да се Управни, Школски и

Уређивачки одбор у вршењу своје дужности стро-
го придржавају правила, правилника и свих про-

писа за установе удружења;

2) да по истеку свакога месеца прегледа књи-

ге и рачуне удружења;

3) да прегледа, кад за потребно нађе, имовину

удружења;

4) да о своме раду подноси извештај скупшти-

ни удружења и

5) да у случају потребе предлаже Управном
одбору сазив ванредне скупштине.

Саветодавни одбор

Саветодавни одбор састоји се од свих ранијих

претставника удружења и одбора, од 6 чланова

које бира Саветодавни одбор са Управним одбо-

ром из реда заслужних лица, првенствено из реда
почасних чланова. Дужност је Саветодавног одбо-

ра да даје мишљење по свима важнијим питањима.

Без његова одобрења не могу се отуђивати ни за-

дуживати непокретности удружења.

Школски одбор

Школски одбор се састоји од 45 чланова које

бира ванредна скупштина на три године. Консти-

туише се после скупштине избором: управника

школе, двојице помоћника управника и двојице по-

моћника пословође. Дужности су Школског од-

бора:

1) да врши упис ученика у школу;
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2) да саставља извештај о раду и успеху у

школи и подноси га ванредној скупштини;

3) да изриче и извршује казне над ученицима;

4) да води надзор да ученици своју дужност

тачно испуњавају;

5) да прописује правилник за ученике и под-

носи Управном одбору на одобрење;
6) да предлаже Управном одбору измене у на-

ставном плану;

7) да учествује у седницама Управног одбора
кад се буду решавала питања о школи и

8) да врши дежурства у школи.

Уређивачхи одбор

Уређивачки одбор састављају 15 чланова, који
се бирају на скупштини на три године. Поред ово-

га, по положају улазе у Уређивачки одбор претсед-

ник удружења и управник школе. После скупштине

се врши конституисање избором директора листа,

потпретседника и пословође. Дужност је Уређивач-
ког одбора;

1) да се брине да се лист Трговински гласник

уређује по утврђеном програму;

2) да се труди да лист постигне што бољи мо-

рални и материјални успех;

3) подноси редовној скупштитни извештај
о листу;

4) да на позив Управног одбора учествује у

седницама на којима Управни одбор решава пи-

тања о листу.

Скупштина

Скупштина је редовна и ванредна. Редовна се

тиче општих послова целог удружења, а ванредна

школе. Скупштина редовна, или ванредна, решава

следеће:

1) о годишњем извештају Управног, Надзорног,
Школског и Уређивачког одбора;

2) о давању разрешнице Управном, Надзор-

ном, Школском и Уређивачком одбору;

3) о изменама и допунама у правилима удру-

жења;

4) о прибављању, подизању, отуђивању и оп-

терећењу непокретности удружења;

5) о предлозима Управног, Надзорног, Школ-

ског и Уређивачког одбора;

6) о предлозима, молбама и жалбама чланова

удружења;

7) о буџету удружења за идућу годину, из-

дацима који нису предвиђени буџетом, и о завр-

шним рачунима;
8) о зајмовима који би се имали закључити;

9) о везама с другим удружењима, које би

изискивале материјалне издатке;

10) о остварењу задатака удружења, предвиђе-
них чланом шестим и седмим правила;

11) о избору почасних чланова и

12) о избору Управног, Надзорног, Школског и

Уређивачког одбора удружења.

Чланови

Београдска Трговачка Омладина има ове чла-

нове:

1) редовне, помажуће, добротворе, велике до-

бротворе и почасне чланове;

2) чланове добротворе и велике добротворе
Трговачке школе;

3) чланове добротворе и велике добротворе
Болнице удружења;

4) чланове добротворе и велике добротворе
Фонда питомаца за изучавање трговине или које
гране индустрије и

5) чланове осниваче, помагаче, добротворе и

велике добротворе Српског трговачког двора и

Дома трговачких омладинаца.

Редован члан може бити сваки трговачки уче-

ник, помоћник, књиговођа и деловођа трговачке

радње, као и сваки трговац који живи у Београду.
Прмажући је сваки онај који плати годишње 50

дин., без обзира на професију. Добротвором по-

стаје сваки грађанин који једанпут положи 500 дин.

Велики добротвор може бити сваки грађанин и гра-

ђанка, који једном положи или завешта вредност

најмање од 100.000 динара. Почасни чланови су

они, који су у ма ком виду и ма у којој прилици

стекли заслугу за удружење. Њих бира скупштина.

Оснивачем Српског трговачког двора постаје сваки

онај који положи 1000—10.000 динара. Члан до-

бротвор Српског трговачког двора и добротвори
осталих установа удружења полажу 10.000 до

100.000 дин. Велики добротвор Српског трговачког

двора и осталих установа удружења мора заве-

штати или положити најмање 100.000 динара.

Права су одређена према врсти чланства. У

сваком погледу су врло широка, а нарочито кад се

узме у обзир да удружење своме чланству став-

ља само две дужности: да одговара својим обаве-

зама према друштву и да у свакој прилици и на сва-

коме послу чува углед и достојанство удружења,

придржава се правила и скупштинских одлука.

Установе

За спровођење својих циљева Београдска Тр-
говачка Омладина располаже овим установама: Гр-
говачком школом, Читаоницом и Књижницом, ли-

стом „Трговински гласник”, Болесничком бла-

гајном.

Београдска Трговачка Омладина је од свога

постанка организована целина, која почива на сво-

јим правилима. Све своје функције унутрашње и

спољне у своме широком програму, као и односе
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спољне, моралне и материјалне обвезе према сво-

јим члановима, друштву и Отаџбини извршивала ј.е

увек на основи правила. У Београдској Трговачкој
Омладини правила су се строго поштовала и пра-

вилно примењивала. И само захваљујући ревно-

сном чувању правила, подвргавању и подешавању

њима свих радња друштвених, у чему су се одли-

ковале све друштвене управе од почетка до данас,

могле су се савладати многе тешкоће и удаљити

многе опасне струје. А свега тога је било у

нашој променљивој и бурној средини за ових педе-

сет година. Београдска Трговачка Омладина је

увек била срећна од почетка у својим свесним и

искрено оданим вођама и управљачима и у својим

бројним редовима чланова. У њеној средини није
било никада услова каквој посебној и личној струји.

Чврсто духом припијене уз своју Београдску Трго-

вачку Омладину све су досадашње генерације њене

гледале у њу најидеалније и са највећом ревношћу
бдиле су над сваким њеним дахом и покретом чу-

вајући увек високо издигнути стег: „Свестан

рад води напретку”.

Честе измене, допуне и промене правила пока-

зују, да је Београдска Трговачка Омладина била

у сталном напретку и развитку, да је примала на

се све нове и нове задаће у своме раду и да се је

у свему прилагођавала напредном духу времена и

прилика.

ПРВА ПРАВИЛА УДРУЖЕЊА Б. Т. О.

усвојена на ванредној скупштини од 23 децембра
1881 г. у Београдској општинској сали

Чл. 1. Друштву је име Београдска Трговачка
Омладина.

Чл. 2. Циљ је Друштва: 1) оснивање болнице;

2) потпомагање својих чланова; 3) оснивање чи-

таонице и књижнице.

Чл. 3. Болница се има основати од дана одо-

брења ових правила по истеку једне године, а по

могућству и пре.

Читаоница са књижницом основаће се за три-

десет дана. Потпомагање почеће такође по истеку

једне године дана.

Чл. 4. Права на лечење и потпомагање имају
само редовни чланови, по уплати шест-месечног

улога, и оваки онај, који испуни обавезе према чла-

ну 16 ових Правила.
Чл. 5. Друштво he имати: редовних, потпома-

жућих и почасних чланова.

а) редовни члан друштва може бити сваки тр-

говачки помоћник, писар и ученик без обзира на

веру и народност.

б) потпомажући члан може бити сваки гра-

ђанин.

Чл. 6. Да би се замисао друштва остварити мо-

гла нужно је 40 редовних чланова.

Чл. 7. Друштвена средства:

1) уписивање и месечни улози редовнихчланова;

2) улози потпомажућих чланова;

3) дохотци од забава приређених у корист

друштва; и

4) од појединих добротвора, добивених прило-

га и поклона.

Чл. 8. Уписница је редовних чланова четири ди-

нара. Потпомажући чланови плаћају 12 динара го-

дишње, у полугодишњим уплатама унапред.
Чл. 9. Улози од два динара, редовних чланова

имају се платити од I—s сваког месеца унапред.

Који то пропусти учинити, плаћаће за сваки идући
дан по 10 пара динарских накнаде; не плати ли за

цео месец дана свој улог, у току тога месеца, у слу-

чају болести губи право по чл. 4 ових правила, а

идућег месеца примиће се само ако је здрав и пла-

тиће четири динара за поновљени упис.

ПРВИ ДЕО

Чл. 10. Сваки редован члан, чија је болест дру-
штвеним лекаром доказана ужива право по члану

4 ових правила.

Чл. 11. Ма у ком случају болести, друштво је
дужно лечити онога, који право на лечење има, она-

ко како болесник захтева: или у друштвеном бол-

ничком стану, или да сам лично лекару иде и ме-

децине (лекове) по рецепту друштвеног лекара

добавља.

Чл. 12. Лечење болесног члана ограничава се

на време од два месеца. Но управном одбору даје

се право да га може по потреби још за 30 дана

продужити.

Чл. 13. Ако се болесник неби излечио за време
одређено чланом 12, онда ће га управни одбор,

у споразуму са друштвеним лекаром, отправити ње-

говим родитељима о трошку друштвеном, Но ако

болесник нема родитеља, онда га предаје Београд-

ској државној болници на даље лечење. Захте ли,

пак, болесник: да се из Београдске државне болни-

це отправи болници за варош, варошицу или срез
одакле је, управни одбор ће га тамо отправити о

трошку друштвеном.

Чл. 14. Друштво ће имати свога лекара и

само ће њему поверавати лечење својих чланова. На

захтев болесника и препоруку■ друштвеног лекара,

дужан је управни одбор још једног лекара у помоћ

призвати.

Чл. 15. У случају смрти којега члана, дужно је

друштво за укоп бринути се и овај обавити; задр-

жава, пак, себи право, да од имућних родитеља и

сродника им, тражи накнаду за учињен трошак

око укопа.
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Чл. 16. У друштвену болницу могу се примити

на лечење и странци трговачкога сталежа, ако би

који изјавио вољу, да се у овој лечи. Ови плаћају
шест динара дневно са уплатом на три дана уна-

пред. Но управном одбору даје се право, да према

својој увиђавности, за сиромашније, може горњу

суму и смањити.

Чл. 17. Лечење странаца ограничава се на вре-

ме од 30 дана. По истеку овога управни одбор от-

правља болесника где овај захте а о његовом тро-

шку, или чини по чл. 12. (други став) ових правила.
Чл. 18. Сваки редован члан друштва ступајући

у исто добиће од управе веровницу са потпи-

сом претседника и подблагајника, са удареним дру-

штвеним жигом.

Чл. 19. Друштвени лекар може само ономе

члану друштва дати, о трошку друштва, лекарске

наредбе који покаже веровницу.

Чл. 20. Друштво ће само оне лекарске ре-

цепте признавати, који су претседниковим потпи-

смо оверени.

Чл. 21. Ако би који члан друштва, са веровни-

цом својом чинио злоупотребе, казниће се први пут
са пет динара, а за поновљено искључује се из

друштва.

ДРУГИ ДЕО

Чл. 22. Друштво ће оне редовне чланове потпо-

магати, који би без даног од своје стране повода

остали без службе или занимања.

Чл. 23. Потпомагање ограничава се на време

од три недеље дана.

Чл. 24. Управном одбору ставља се у дуж-
ност старање да се сваком члану који би без за-

нимања остао, занимање нађе, било у струци којој
припада, било у каквом другом послу. Ни у ком

случају неће се допустити да дотични члан, за вре-
ме од три недеље, лаћа се и таквог посла којим
би шкодио будућности својој.

Чл. 25. Потпомагање опредељава се овако: Ако

би случајно, у једно исто време било без занимања

њих више од пет лица, издаваће се свакоме дневно

по 80 пара динарских, а до овог броја по један
динар.

Чл. 26. Кад који члан, за доказано кињење од

господара напусти службу, дужан је одбор да по-

средује између дотичног лица и свог члана.

ТРЕЋИ ДЕО

0 Читаоници и Књижници

Чл. 27. Читаоница и Књижница је једино сво-

јина друштва.

Чл. 28. Читаоницом и Књижницом управља
књижничар под надзором Управног одбора.

Чл. 29. Њему је дужност да на захтев свако-

га члана издаје тачно, уљудно и на време, затра-
жене књиге или новине. Књижничар може да одло-

жи тражбину књига кога члана, због својих књиж-

ничких рачуна, најдаље за недељу дана, а иначе

одговоран је Управном одбору.
Чл. 30. Читаоница ће бити отворена сваки дан.

Време кад ће бити отворена опредељује Управни
одбор, које ће се објавити члановима. А даље

кад ће књижница бити отворена предлаже књиж-

ничар и одређује у споразуму са Управним
одбором.

Чл. 31. Сви чланови друштва имају право на

читање и узимање књига из књижнице.

Чл. 32. Узете књиге из књижнице не могу се

више од једног месеца држати; а коме би нужда
била да се и даље њима послужи, мора поновити

реверс и то највише двапут.
Више бројева, истих или разних новина, не мо-

гу се више од две недеље задржавати, а посебни

бројеви само недељу дана.

Последњи бројеви или часописи не смеју се ни-

како изван читаонице износити и задржавати.

Чл. 33. Ниједан члан не може имати при себи

више од три свеске.

Чл. 34. Који би год новину или књигу дружин-

ску подерао, искварио или упропастио, дужан је
или нову набавити, или вредност њену исплатити.

Чл. 35. За сваку штету у књижници, за коју се

не зна који ју је учинио, одговоран је књижничар и

дужан је накнадити по нахођењу и осуди друштва.

0 друштвеној управи

Чл. 36. Друштвена управа састоји се из четр-

најест чланова: претседника, потпретседника, бла-

гајника, подблагајника, пословође, књижничара и

одбора од осам чланова, коју бира главна скуп-

штина тајним гласањем, већином гласова.

Чл. 37. За претседника и благајника могу бити

изабрани и трговци који имају своју радњу на

овдашњој пијаци, ако су притом и потпомажући
чланови. А могу бити бирани и из средине друштве-

них чланова.

Потпретседник, подблагајник, пословођа, књи-

жничар и осталих 8 одборника бирају се само из

средине друштвених редовних чланова.

Чл. 38. Управа за свој рад одговорна је главној

скупштини.

Чл. 39. Управни одбор састаје се редовно сва-

ког месеца једанпут. Но у случају потребе или на

захтев три одборника састајаће се и више пута.

Чл. 40. Управни одбор има право суђења над

друштвеним члановима и за учињене кривице може

казнити:

1) Јавном опоменом;
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2) Новчаном казном од s—lo динара, што до-

лази у приход друштвене благајне;
3) Искључењем из друштва.

Чл. 41. Сваки кажњени члан има право да

поднесе главној скупштини своју апелату, ако је
новчано или искључењем кажњен; а ако је опоме-

нут у самој скупштини, да у своју одбрану на опо-

мену одговори.
Чл. 42. Да би Управни одбор у седницама сво-

јим пуноважне одлуке доносити могао, нужна је

присутност сем претседника најмање седам члано-

ва. Све своје одлуке подноси одбор главној скуп-

штини на преглед.
Чл. 43. У делокруг одбора спада:

1) Руковање са друштвеном имовином;

2) Уписивање и исписивање, преко године, дру-

штвених чланова;

3) Старање око болесних чланова;

4) Преглед благајне и имаовине.

Чл. 44. Ако би се у одбору једно или два места

одборника упразнила, онда he их одбор привремено

попунити. Но ако би се више места упразнило,

претседник је дужан сазвати скупштину да их она

попуни.

Чл. 45. У свакој седници решава релативна ве-

ћина; при подели гласова претседников глас реша-

ва већину.
Чл. 46. Друштву је главна особа претседник;

он га заступа према свакој власти и трећој особи;
сазива одборске седнице, главну скупштину и прет-

седава у њима.

Чл. 47. Потребне наредбе, које су у корист дру-
штва, издаје претседник у споразуму са одбором.

Чл. 48. У случају осуства претседника, или дру-
гих препрека, заступа га потпретседник.

Чл. 49. Благајник прима од подблагајника по-

купљени новац месечних улога; улаже ихуспоразу-

му са одбором у Кредитни завод или друга сигурна

места, одакле ће се већа камата добијати, а са си-

гурним јемством и, најпосле, одговара друшгву за

уложну књигу.

Чл. 50. Подблагајник води књигу примања и

издавања, списак имена свију чланова, прима од

ових улоге и предаје их благајнику; стара се о при-

мању и издавању, која му од претседника или пот-

претседника писмено достављена буду, а концем

сваког месеца подноси одбору свој књиговодни рад.

Чл. 51. Пословођа води записник у свима се-

дницама и потписује све наредбе и одлуке одборске.

Чл. 52. Извештај о стању друштвене имаови-

не има се свагда на 14 дана пред главну скупшти-

ну на јавност изнети.

Чл. 53. Редовна главна скупштина друштва са-

стаје се сваке године у јануару месецу. Скупштину

сазива претседник у одређени дан, који путем но-

вина и засебним позивом објављује.
Чл. 54. У делокруг скупштине спада:

I Извештај одбора о стању друштва;
II Избор претседника и осталих управних

чланова;

111 Избор лекара и определење његове плате;

IV Претрес буџета, поднесеног од стране Управ-
ног одбора;

V Бирање три члана, који нису одборници, за

преглед рачуна;
VI Предлози Управног одбора и појединих

чланова;
VII Преглед молби и жалби друштвених чланова.

VIII Измене друштвених правила;
IX Закључак о престајању друштва, који се

онда има поднети Министру унутрашњих послова.

Чл. 55. Да би главна скупштина пуноважне

закључке донети могла, нужно је две трећине ре-

довних чланова да су присутни. У случају да не

дође довољан број сазива се скупштина седам дана

доцније, при којој се број чланова не узима.
Чл. 56. Ванредна скупштина мора се у свако

доба сазвати ако то 15 редовних чланова са озна-

ченим узроком пиомено од одбора захте.

Чл. 57. На главној скупштини имају редовни

чланови решавајући а потпомажући чланови саве-

тујући глас. Ученици немају права гласања.

Чл. 58. Сваки редован члан, који је рад на

главној скупштини друштвеној да поднесе предлог,

или какво питање на претседништво, дужан j'e то

писмено три дана унапред да претседнику достави.

Чл. 59. Друштвени је печат: Београдска Трго-
вачка Омладина, као натпис; венац са шепутом, у
ком ће бити знак горећа буктиња са натписом:

Свестан рад води напретку.

Чл. 60. У случају да наступи и таква околност,

да друштво не би опстати могло, извршиће Управни

одбор ликвидацију са имовином друштвеном; а но-

вац и своју библиотеку предаће на чување, на ре-

верс надлежној среској власти, док се не би по-

ново овако друштво установило.

Чл. 61. Ова правила ступају у живот од дана,

кад се надлежном влашћу потврде.

3. септембра 1881 г.

Београд.

Деловођа,
М. Д. Банковић, с. р.

0 сн и в а чи:

Сава Констандиновић, Риста Милушић, Панта

М. Боди, Љуб. С. Мићић, Димитрије М. Николаје-
вић, Ђорђе С. Стојковић, Мијајло Р. Димитријевић,
Леонида Л. Ђорђевић, Никола М. Јовановић, Тодор
Тодоровић, Коста Др. Ризнић, Сима Р. Обрадовић,
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Живојин Максимовић, Соломон Ј. Азриел, Ранко

Микајловић, Та. Животић, Љубомир С. Ђорђевић,

Димитрије С. Стојковић, Коста Манојловић, Натан

Талви, Коста Миодраговић, Ђорђе Павловић, М. Фи-

липовић, Миленко Стефановић, Милош С. Томић,

Светозар Н. Швабић, Ђ. Д. Богдановић, Дим. М.

Поповић, Пера Николић, Бож. С. Живковић, Андре-

ја Стефановић, Арон X. Салом, Хајнрих X. Хајим,

Мих. Поповић, Петар Рајковић, Илија Д. Марић, Јо-
ван М. Тадић, Андрија В. Петровић, Драгутин М.

Настић, Драгутин С. Рајковић, Милорад С. Анто-

нијевић.

Управа Вароши Београда одобрила је ова пра-

вила 15 октобра 1881 под Бр. 10000.

*

ДАНАШЊА ПРАВИЛА УДРУЖЕЊА

БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

Име, седиште, оснивање, слава и печат удружења

Чл. 1. Удружењу је име: Београдска Трговачка
Омладина. Седиште му је у Београду.

Чл. 2. Удружење је основано 1880. године и

живеће док траје Српства, српских и трговачких

омладинаца.

Чл. 3. Удружењу је слава Света Тројица (први

дан Духова).
Чл. 4. Печат је удружења: Београдска Трго-

вачка Омладина. На печату је венац са шепутом у

коме је знак буктиња са натписом: Свестан радводи

напретку.

Задатак

Чл. 5. Удружењу је задатак: да ради на васпи-

тању и стручном образовању, моралном и општем

унапређењу својих чланова и српоке омладине; ши-

рењу трговинске просвете; унапређењу народне при-

вреде и неговању милосрђа и племенитости у трго-

вачком реду.
Чл. 6. За постипнуће задатка по чл. 5. ових

правила установиће се:

1.1 Читаоница и Књижница,
2. Трговачка школа,
3. Јавни претреси и предавања,
4. Трговински лист,
5. Поучни лист,

6. Помагање у болести,
7. Помагање чланова морално и материјално,
8. Болница,
9. Фонд питомаца за изучавање трговине или

које гране индустрије,
10. Дом трговачких омладинаца,

11. Помагање српске омладине морално и мате-

ријално, и

12. Веза са другим удружењима.

Чл. 7. Ради неговања милосрђа и племенитости

у трговачком реду саградиће се Српски трговачки

двор. Зидању двора приступиће се када улози чла-

нова, прилози и завештања племенитих и милосрд-
них људи за ову сврху достигну потребну суму.

Чл. 8. Установе по чл. 6. ових правила Управни
he одбор оснивати редом, који буде могућ, према

средствима удружења.

Правна способност и одговорност

Чл. 9. Удружење је правно лице и може на своје
име прибављати права својине и на непокретности,

уколико су му оне потребне, као и примати на себе

обвезе, тужити и бити тужено.

Удружење за своје обвезе јамчи само својом
имовином.

Претстављање и потписивање

Чл. 10. Удружење према властима и другим ли-

цима претстављају претседник или потпретседник

удружења, а у њихову отсуству члан управе, кога

они одреде.

Чл. 11 Пуноважно потписује удружење једно
од поменутих лица у чл. 10 ових правила и посло-

вођа удружења, или дежурни члан Управног одбора.

Чланови удружења

Чл. 12. Удружење he имати:

1. редовних, помагача, добротвора, великих до-

бротвора и почасних чланова,
2. чланова добротвора и великих добротвора

Трговачке школе,

3. чланова добротвора а великих добротвора
Болнице удружења,

4. чланова добротвора и великих добротвора
Фонда питомаца за изучавање трговине или које
гране индустрије, и

5. чланова оснивача, добротвора и великих до-

бротвора Српског трговачког двора.

Чл. 13. Редован члан може бити сваки трго-

вачки ученик, помоћник, књиговођа и деловођа тр-

говачке радње као и сваки трговац, који живи у

Београду.
Помагач члан може бити сваки грађанин и гра-

ђанка, који полаже годишње 50 динара.
Добротвор члан може бити сваки грађанин и

грађанка, који положи једанпут за свагда најмање
500 динара.

Велики добротвор може бити сваки грађанин и

грађанка, који положи или завешта вредност нај-
мање од 100.000 динара.

Почасни члан може бити сваки, који својим ра-

дом стекне велике заслуге за удружење или коју

његову установу.
Чл. 14. Чланове редовне, помагаче, осниваче,

добротворе и велике добротворе свих установа
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удружења прима Управни одбор, а почасне, на пи-

смени предлог Управног одбора, бира скупштина

удружења.
Чл. 15. Чланове осниваче, добротворе и велике

добротворе може уписати и њихова породица или

пријатељи.
Чл. 16. Чланови удружења не могу бити они

који су осуђиваии за бешчасно дело или који су под

стечајем; нити их могу уписати за чланове лица,

која су осуђивана за бешчасна дела или која су под

стечајем.
Чл. 17. Ко жели да постане члан редован, по-

магач, добротвор, велики добротвор удружења или

члан ма које његове установе, може се у тој цељи

непосредно обратити Управном одбору или коме од

претставника установа удружења.

Пријаве за чланство достављаће се Управном

одбору удружења, који ће донети о томе одлуку.

Кад се ко прими за члана благајник ће му из-

дати признаницу о пријему положеног чланског

улога.

Права чланова

Чл. 18. Редовни чланови имају право:
1. На посећивање школе, читаонице, јавних пре-

давања и претреса и на читање књига из књижнице,

2. да подносе молбе и жалбе Управном одбору
и скупштини удружења,

3. пунолетни да бирају: Управни, Надзорни,
Школски и Уређивачки одбор удружења и да буду
бирани у ове одборе,

4. да бирају редовне чланове за Трговачку ко-

мору, ако испуњавају услове прописане статутима

Трговачке коморе,
5. на помоћ у болести, лечење у месним болни-

цама, док се болница удружења не сагради,
6. на помоћ у нужди морално и материјално, и

7. на пристојан укоп од стране удружења, ако

немају ближе родбине, или им је родбина сасвим

сиромашног стања.

Чл. 19. Редовни чланови уживају права по чл.

18 ових правила:
1. по тачци 1,2 и 4 од дана уписа и положе-

ног улога,
2. по тачци 3 после једногодишњег чланства,

3. по тачци 5, 6 и 7 после шестомесечног

чланства.

Изузетак од овога предвиђен је у чл. 37 ових

правила.

Чл. 20. Помажући чланови имају право: на по-

сећивање школе, читаонице, јавних предавања и пре-

треса, на читање књига из књижнице и узимање ле-

кова за свој рачун из апотека по цени, која се и

удружењу рачуна. Сва ова права стичу од дана по-

ложеног чланског улога.

Чл. 21. Чланови добротвори свих установа
удружења имају права помажућих чланова и доби-
јају диплому. Имена he им се уписивати у књигу

споменицу, која he се чувати у свечаној дворани
Српског трговачког двора.

Чл. 22. Велики добротвори имају права редов-
них чланова и великих добротвора Српског трго-
вачког двора.

Чл. 23. Почасни чланови имају права редовних
чланова и добијају диплому.

Чл. 24. Оснивачи Српског трговачког двора и

добротвори осталих установа удружења, који поло-

же или завештају од 1.000—10.000 динара имају:
1. сва права по чл. 21 ових правила, и

2. да им се имена урежу на мермерним пло-

чама у Трговачком двору.
Чл. 25. Чланови добротвори Српоког трго-

вачког двора и добротвори осталих установа удру-
жења, који положе од 10 до 50 хиљада дина-

ра имају:
1. сва права по чл. 24 ових правила, и

2. да њихова попрсја красе Српски трговачки
двор.

Чл. 26. Чланови добротвори Српског трго-
вачког двора и добротвори осталих установа удру
жења, који положе или завештају од 50 до 100 хи-

љада динара имају:
1. сва права по чл. 25. ових лравила, и

2. да им њихов животопис буде урезан на мер-
мерним плочама у Српском трговачком двору.

Чл. 27. Велики добротвори Српског трговачког
двора и велики добротвори осталих установа удру
жења, који положе или завештају најмање 100 хи-

љада динара, имају:
1. сва права по чл. 26 ових правила,
2. да им се имена помињу сваке скупштине пре

прелаза на дневни ред,
3. да им се гробнице одржавају у исправном

стању, и

4. да њихови ликови красе свечану дворницу
Српског трговачког двора.

Чл. 28. Случајеве смрти чланова удружења ма

у ком месту умрли дужан је Управни одбор јавним
путем обзнанити.

Чл. 29. Часницима и бившим часницима удру-
жења када премину дужан је Управни одбор поло-

жити венац на самртнички одар.
Чл. 30. Имена свих преминулих чланова заво-

диће се у књигу Посмртницу, која he се чувати у
свечаној дворани Српског трговачког двора.

Чл. 31. Сваке године августа месеца држаће се

по црквеним обредима свечани годишњи помени

свим-а умрлим члановима удружења.

Чл. 32. Чланови свих установа удружења и

Српског трговачког двора уживаће сва своја права
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од дана положеног улога, изузимајући права скоп-

чана са неоствареним установама и Српским трго-
вачким двором, док се овај не сагради.

Дужности чланова

Чл. 33. Уписнина редовних чланова је 10 дина-

ра и улог је месечни 10 динара.

Чл. 34. Редовни чланови дужни су своје улоге

полугодишње унапред платити.

Ко не плати улог на време Управни одбор ће

га искључити из удружења. Од овога се изузимају
они чланови које болест или путовање спречи или

који буду без посла остали.

Чл. 35. Искључени редовни чланови услед не-

тачног плаћања улога примиће се поново у члан-

ство кад положе прописни упис са полугодишњим

улогом, а своја права добијају као и сви други

нови чланови.

Чл. 36. Редозног члана, који буде боловао, или

без занимања остао, па је услед тога у неповољном

материјалном положају, може Управни одбор на

његову молбу ослободити плаћања улога док не

оздрави, односно док посла не нађе.
Чл. 37. Редован члан, који услед војне службе

престане бити члан удружења, а плати овоје члан-

ске улоге до ступања у војску, по изласку из војске

примиће се поново у чланство без уписнине, а сва

права редовног члана добија од дана ранијег уписа.

Чл. 38. Чланови удружења дужни су у свима

приликама чувати углед и достојанство удружења,

придржавајући се ових правила. Тако исто дужни

су извршавати све одлуке скупштине, Управног од-

бора и свих претставништва установа удружења,

када се то од њих затражи.

Казне

Чл. 39. Члан, који буде радио противно овим

правилима на штету удружења или би стварао рас-

цеп међу члановима, агитовао или ширио партиско-

политичка начела, било у школи или у установама

удружења, казниће се: 1. опоменом, 2. укором и 3.

искључењем из удружења.

Коју ће од побројаних казни Управни одбор
применити зависиће од величине кривице.

За осуде по тачци 3. може се поднети жалба

скупштини удружења.
Чл. 40. Члан за кога се докаже, да је учинио

какво бешчасно дело, искључује се одмах из члан-

ства и не може се понова примити у чланство.

Престанак чланства

Чл. 41. Чланство престаје:
1. кад члан својевољно иступи из чланства,

2. кад Управни одбор кога искључи из чланства,

3. кад члан падне под стечај,
4. кад изгуби грађанска права,

5. кад правно онеспособи и

6. кад не плати свој улог по одредбама ових

правила.

Поновно чланство

Чл. 42. Чланови који престану бити чланови из

узрока наведених у 41 члану ових правила примаће
се поново у чланство, кад престану узроци због ко-

јих су престали бити чланови.

Скупштина удружења

Чл. 43. Скупштина је редовна и ванредна. Њу
сазива претседник удружења.

Редовна се скупштина састаје сваке године нај-
даље до краја априла.

Ванредна се скупштина сазива после свршетка

школске године, по увиђавности Управног одбора,
на захтев 50 редовних чланова удружења или по

предлогу Надзорног одбора.
Позив за редовну скупштину објављује се на

петнаест дана, а за ванредну на шест дана раније
преко листа Трговинског гласника.

У позиву се ставља дневни ред и само се по

њему може на скупштини радити.

Чл. 44. Кад чланови удружења захтевају или

Надзорни одбор буде предлагао сазив ванредне

скупштине, дужан је Управни одбор, за шест дана

по пријему писменог захтева, позив за скупштину

објавити.
Чл. 45. Скупштина редовна или ванредна ре-

шава следеће:
1. о годишњем извештају Управног, Надзорног,

Школског и Уређивачког одбора,
2. о давању разрешнице Управном, Надзорном,

Школском и Уређивачком одбору,
3. о изменама и допунама у правилима удру-

жења.

4. о прибављању, подизању, отуђивању и опте-

рећењу непокретности удружења,
5. о предлозима Управног, Надзорног, Школ-

ског и Уређивачког одбора,
6. о предлозима, молбама и жалбама чланова

удружења,
7. о буџету удружења за идућу годину, издат-

цима, који нису предвиђени буџетом и о завршним

рачунима,

8. о зајмовима, који би се имали закључити,
9. о везама с другим удружењима, које би

изискивале материјалне издатке,

10. о остварењу задатака удружења, предви-

ђених чланом шестим и седмим ових правила,
11.0 избору почасних чланова и

12. о избору Управног, Надзорног, Школског и

Уређивачког одбора удружења.
Чл. 46. Скупштина решава пуноважно, кад је

на скупштини присутна једна петина пуноправних

редовних чланова.
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У случају да не дође довољан број чланова,

сазваће се окупштина поново у року од 14 дана, и

она ће се одржати са оним бројем чланова који
буде дошао.

Чл. 47. Скупштини претседава и њоме руководи

претседник или један од потпретседника удружења,

а када су они спречени, члан Управног одбора, кога

Управни одбор одреди.

Чл. 48. Предлози, жалбе, молбе и питања, које
подносе чланови удружења скупштини на претрес и

решење треба да се написмено поднесу претседни-

ку удружења, за редовну на осам, а за ванредну

скупштину на три дана пре састанка скупштине.

Чл. 49. Скупштина решава простом већином

гласова.

Сваки члан има само један глас.

При једнакој подели гласова решава страна на

којој је претседник.

Чл. 50. Гласање је на скупштини јавно.
Тајно гласање може бити кад то захтева

Управни одбор или четвртина присутних чланова

на скупштини.

Чл. 51. За вршење послова на скупштини управ-
ни одбор израдиће скупштински пословник и по-

днети га скупштини на одобрење.
Чл. 52. Како ће се вршити избор Управног,

Надзорног, Школског и Уређивачког одбора, као и

оверача скупштинског записника, прописаће се у

скупштинском пословнику.

Управни одбор

Чл. 53. Управни одбор састоји се од 30 чланова,

које бира скупштина из редовних и почасних чла-

нова и великих добротвора на три године. Сваке го-

дине иступају по десет чланова и то прве и друге
године коцком, а даље по реду избора.

Они који иступају, могу бити поново бирани.
Управни одбор врши своју дужност из почасти.

Чл. 54. Сваке године по одржаној.,редовној
скупштини Управни одбор бира себи претседника,
два потпретседника, главног благајника, благајника,
помоћника благајника, економа, пословођу, књижни-

чара и помоћника књижничара.

Претседник Управног одбора претседник је
удружења, а остали чланови Управног одбора час-

ници су удружења.

Избор претседника и часника врши се тајним
гласањем-листама.

Начин бирања прописаће се у пословнику

Управног одбора.

Чл. 55. Ако се у току године смањи број чла-

нова Управног одбора испод двадесет, онда he се

сазвати ванредна скупштина за бирање нових чла-

нова на упражњена места.

Упражњена места часника удружења Управног
одбора попуњава из своје средине Управни одбор.

Чл. 56. Управни одбор ће најдаље за месец дана

од дана избора израдити пословник, по коме ће се

управљати у вршењу своје дужности.
Пословник ће имати важности ових правила.

Препис пословника ставиће се члановима на

увиђај у читаоници удружења.

Чл. 57. Чланови Управног одбора одговорни су

скупштини удружења за штету, која би наступила
због рада, који је вршен мимо прописе ових пра-

вила, или ако није извршен на време.
Члан Управног одбора, који није у решавању

учествовао и који се од неправилног рада оградио

писмено, или је на седници захтевао, да та ограда

уђе у записник, не подлеже одговорности.
Чл. 58. Управни одбор се састаје сваког месе-

ца једанпут, а у случају потребе или на захтев 5

чланова Управног одбора састаће се и више пута.

Чл. 59. Одлуке Управног одбора пуноважне су

кад су у седници присутни сем претседника још 10

чланова.

Решења се доносе јавним гласањем. Тајно гла-

сање може бити у личним и поверљивим питањима.

Решења су пуноважна, кад их је донела проста
већина присутних чланова.

При равној подели гласова претседников глас

одлучује.

Чл. 60. Дужности су Управног одбора:
1. да оснива неостварене установе удружења,

2. да се стара о одржавању и што већем и бо-

љем развитку основаних установа удружења, како

би оне могле одговарати својим задатцима,

3. да рукује имовином удружења и да се под

његовим надзором врше сва примања и издавања,

4. да води надзор над установама удружења,
5. да прописује и одобрава правила и правилни-

ке за установе удружења,
6. да бира посленике за установе удружења и

одређује им награде,
7. да води надзор да се све набавке за удру-

жење врше по утврђеним прописима,
8. да изриче и извршује казне над члановима

удружења,

9. да решава о сазиву скупштине удружења и

подноси јој предлоге и извештаје о свом раду и ста-

њу удружења,
10. да решава о сазиву конгреса по члану 180

ових правила,
11. да приређује јавна предавања, претресе, по-

мене, прославе и забаве,

12. да врши дужности предвиђене правилима

и осталим прописима за установе удружења,
13. да даје мишљења Трговачкој комори о

издавању прописа и упустава ради регулисањд одно-



94

са између власника радња и њихових ученика и по-

моћника,
14. да даје мишљење Трговачкој комори у по-

гледу одређивања времена за отварање и затвара-

ње трговачких радња у Београду,
15. да даје упуства и објашњења члановима о

избору чланова за Трговачку комору, и

16. да даје упуства изнемоглим и сиромашним

редовним члановима за стицање права на пензију
из Пензионог трговачког фонда.

Претседник

Чл. 61. Дужности су претседника:
1. да по члану 10 ових правила претставља

удружење према властима и другим лицима,

2. да сазива седнице Управног одбора, скуп-

штине, конгресе и конференције, да на њима прет-
седава и да записнике и решења њихова својим
потписом оверава,

3. да по потреби учествује у седницама свих

одбора установа удружења,
4. да се стара о извршењу одлука скупштине,

Управног одбора, конгреса и конференција,
5. да прима и потписује преписку удружења и

6. да наређује и оверава новчана издавања и

примања удружења.
Чл. 62. Претседника у његову отсуству или

спречености заступа у свему један од потпрет-
седника.

Ако ниједан од потпретседника не може за-

ступати претседника, онда ће то чинити члан Управ-
ног одбора, кога они одреде.

Главни благајник
Чл. 63. Главног благајника је дужност:
1. да од благајника прима прикупљени новац

удружења,

2. да према члану 183 правила удружења улаже

готовину на приплод и даје друштвене хартије од

вредности на чување и

3. да на основу члана 187 правила удружења

узима у име Управног одбора уложену готовину на

приплод и друштвене хартије од вредности.

Благајник

Чл. 64. Благајникова је дужност:
1. да се стара о прикупљању свих прихода

удружења и

2. да примљени новац предаје главном благај-
нику, по одредбама о дужности главног благајника,
благајника и помоћника благајника.

Чл. 65. Помоћник благајника замењује благај-
ника када је овај спречен да врши своју дужност.

Економ

Чл. 66. Економу је дужност:

1. да води надзор над покретном имовином у

стану удружења и друштвених установа,
2. да предлаже Управном одбору оправке и

преправке зграда удружења,
3. да предлаже Управном одбору потребне из-

мене у приходима од непокретних имања, и

4. да врши све набавке за удружење по реше-
њима Управног, Школског и Уређивачког одбора.

Пословођа

Чл. 67. Пословођа води записник рада Управног
одбора и скупштине, отправља и премапотписује
преписку удружења.

Књижничар
Чл. 68. Књижничару је дужност:
1. да управља књижницом и читаоницом,

2. да води инвентар књижнице и читаонице,

3. да даје члановима књиге на читање,

4. да предлаже Управном одбору време кад ће

књижница и читаоница бити отворене.

Помоћник књижничара

Чл. 69. Помоћник књижничара је дужан засту-

пати књижничара, кад је овај спречен да врши своју
дужност.

Чл. 70. Управни одбор узеће: домаћина, секре-

тара и потребан број чиновника, који ће помагати

часнике у вршењу послова удружења. Њихове дуж-

ности прописаће Управни одбор у нарочитом пра-

вилнику.

Надзорни одбор

Чл. 71. Надзорни одбор састоји се од 6 чланова.

Њих бира скупштина на три године између ре-

довних и почасних чланова и великих добротвора

удружења.

Сваке године иступају по 2 члана и то прве и

друге године коцком, а наредних по реду избора.

Они, који иступају, могу бити поново бирани.

Надзорни одбор врши своју дужност из по-

части.

Чл. 72. После сваке одржане редовне окупштине

Надзорни одбор ће изабрати из своје средине прет-

седника и потпретседника.

Чл. 73. Надзорни одбор пуноважно решава, кад

су у седници присутни поред претседника и три

члана Надзорног одбора.
Решења су пуноважна, кад их је донела проста

већина присутних чланова.

При равној подели гласова претседников глас

одлучује.

Чл. 74. Кад се упразне места чланова Надзорног

одбора, да их не буде довољно за решавање,

Управни одбор ће у року од 30 дана сазвати ван-

редну скупштину ради избора нових чланова.
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Чл. 75. Надзорном одбору је дужност:

1. да води надзор да се Управни, Школски и

Уређивачки одбор у вршењу своје дужности строго

придржавају ових правила, правилника и свих про-

писа за установе удружења,

2. да по истеку сваког месеца прегледа књиге

и рачуне удружења,
3. да прегледа, кад за потребно нађе, имовину

удружења,

4. да о свом раду подноси извештај скупштини

удружења и

5. да у случају потребе предлаже Управном од-

бору сазив ванредне скупштине.

Саветодавни одбор

Чл. 76. Саветодавни одбор састоји се:

1. од чланова по положају, у које долазе сви

ранији и активни претседници удружења и прет-

седници одбора удружења.

2. од б чланова, које бира Саветодавни одбор
са Управним одбором из реда заслужних лица, пр-
венствено из почасних чланова.

Од б чланова, који се бирају сваке године, от-

ступају по двојица. Прве и друге године коцком а

наредних по реду избора. Они, који отступају, могу

бити поново бирани.

Саветодавни одбор даваће своје мишљење по

свима важнијим питањима. Без његова одобрења
не могу се отуђивати и задуживати непокретности

удружења.

Школски одбор

Чл. 77. Школски одбор састоји се од 45 чла-

нова, које бира ванредна скупштина на три године.

Сваке године иступају по петнаест чланова и

то прве и друге године коцком, а даље по реду

избора.

Они, који иступају могу бити поново бирани.
Школски одбор врши своју дужност из почасти.

Чл. 78. После сваке одржане ванредне скуп-

штине Школски одбор изабраће себи из своје сре-

дине: управника и пословођу школе, као и потре-
бан број помоћника управника и пословође.

Начин бирања прописаће се у пословчпку Школ-

ског одбора.
Чл. 79. Школски одбор је дужан најдаље за ме-

сец дана од дана избора израдити пословник, по

коме ће се управљати и радити.

Пословник овај важиће кад га одобри Управни

одбор.

Чл. 80. Школски одбор ће сваког месеца др-

жати једанпут своју седницу, а по потреби и више

пута.

Школоки одбор пуноважно решава кад су у

седници присутни поред управника још четрнаест
чланова Школског одбора.

Решења су пуноважна кад их је донела проста
већина присутних чланова.

При равној подели гласова управников глас

одлучује.
Чл. 81. Школског одбора су дужности:
1 да врши упис ученика у школу,
2. да саставља извештај о раду и успеху у

школи и подноси га ванредној окупштини,
3. да изриче и извршује казне над ученицима,
4. да води надзор да ученици своју дужност

тачно испуњавају,
5. да прописује правилник за ученике и подноси

Управном одбору на одобрење,
6. да предлаже Управном одбору измене у на-

ставном плану,
7. да учествује у седницама Управног одбора

кад се буду решавала питања о школи и

8. да врши дежурства у школи.

Управник школе

Дужности управника школе су:
1. да отвара и закључује годишњи школски

течај,
2. да води надзор о држању часова, о вршењу

дужности дежурних чланова и да се стара о реду
и раду у школи,

3. да одређује ред часова предавања, иопита и

дежурства,
4. да оверава исправност свих издатака за

школу и

5. да сазива седнице Школског одбора и прет-

седава на њима.

Чл. 83. Кад је управник школе спречен да врши

своју дужност заступаће га један од потпретсед-

ника и, ако га ни они не би могли заступати, то he

чинити члан Школског одбора, кога они одреде.

Пословођа

Ч.г. 84. Пословођи Школског одбора је дужност:

1. да врши упис ученика у школу,

2. да води школске књиге,

3. да води записнике седница Школског одбора,
4. да премапотписује администрацију Школоког

одбора и

5. да израђује и отправља адмннистративне по-

слове Школског одбора.

Помоћници пословође

Помоћници пословође Школског одбора помажу

пословођу у раду и у његову отсуству га заступају.

Чл. 86. Ако се у току године упразни место

управника школе, потпретседника, пословође, по-

моћника пословође попуниће их Школски одбор из-
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бором, а упражњена места других чланова Школ-

ског одбора попуњава заједнички Управни и Школ-

ски одбор.
Чл. 87. Кад наступе прилике да пословођа са

помоћницима пословође не буду могли вршити све

одређене дужности, Управни одбор узеће хонорар-

ног помоћника.

Уређивачки одбор

Чл. 88. Уређивачки одбор састоји се од 15 чла-

нова које бира скупштина удружења из чланова на

3 године.

Поред 15 чланова, који се бирају, у Уређивачки
одбор улазе по положају претседник удружења и

управник школе.

Од чланова, које бира скупштина, сваке године

иступају по петорица и то прве и друге године

коцком, а наредних по реду избора.
Они, који иступају, могу бити поново бирани.

Уређивачки одбор врши своју дужност из по-

части.

Чл. 89. После сваке одржане редовне скупшти-
не Уређивачки одбор ће изабрати из своје средине

директора, потпретседника и пословођу.
Начин бирања прописаће се у пословнику Уре-

ђивачког одбора.
Чл. 90. Уређивачки одбор је дужан најдаље за

месец дана од дана избора израдити пословник, по

коме ће се управљати и радити.
Пословник овај важиће кад га Управни одбор

одобри.

Чл. 91. Уређивачки одбор доноси пуноважне

одлуке, кад су у седници присутни сем директора

још и 5 чланова.

Решење је пуноважно кад га донесе проста ве-

ћина присутних чланова.

При равној подели гласова директоров глас

одлучује.

Чл. 92. Ако би се упразнило место директора,

потпретседника или пословође, попуниће их Уре-

ђивачки одбор новим избором, а упражњена места

других чланова Уређивачког одбора попуњава за-

једнички Управни и Уређивачки одбор.
Чл. 93. Ако директор не би могао сам отправ-

љати све послове око уређивања листа, Управни
одбор ће узети хонорарног помоћника.

Ако би директор отсуствовао, заступаће га у

свему потпретседник Уређивачког одбора, а ако би

и потпретседник био спречен онда he то чинити

члан Уређивачког одбора, кога они одреде.
Чл. 94. Уређивачког одбора је дужност:
1. да се брине, да се лист Трговински гласник

уређује по утврђеном програму,
2. да се труди, да лист постигне што бољи мо-

рални и материјални успех,

3. да подноси редовној скупштини извештај о

листу и

4. да на позив Управног одбора учествује у

седницама, на којима Управни одбор решава пи-

тања о листу.

Директор
Чл. 95. Директору је дужност:
1. да сазива седнице Уређивачког одбора и

претседава на њима,

2. да спрема материјал за лист, и

3. да оверава исправност свих издатака за лист.

Пословођа

Чл. 96. Пословођи Уређивачког одбора је
дужност:

1. да води записник на седницама Уређивачког
одбора, и

2. да израђује, отправља и премапотписује

администрацију Уређивачког одбора.
У отсуству пословође заступа га један од чла-

нова Уређивачког одбора, кога Одбор одреди.

Читаоница и Књижница

Чл. 97. По члану б ових правила оснива се чи-

таоница и књижница.

Читаоница и књижница су искључива својина
удружења.

Листове за читаоницу и књиге за књижницу на-

бавља Управни одбор по предлогу књижничара, на-

чином који за најбољи нађе.

Чл. 98. Читаоницом и књижницом управља

књижничар под надзором Управног одбора.
Чл. 99. Књижничар је дужан да на захтев сва-

ког члана издаје тачно и на време затражене књиге.

Али он може одложити тражбину књиге због сво-

јих књижничких послова најдаље за две недеље.

Чл. 100. Читаоница ће бити отворена свакога

дана. Време, у које ће бити отворена, одређује

Управни одбор.

Кад ће књижница бити отворена решава

Управни одбор по предлогу књижничара.

Чл. 101. Књиге узете из књижнице не могу се

више од једног месеца држати; но ако би коме

било потребно, да се и даље њима послужи, мора

поновити реверс. Ово може бити највише двапут.

Последњи бројеви новина и часописа не смеју
се никако изван читаонице односити и задржати.

Чл. 102. Ниједан члан не може узети више од

једне књиге.

Чл. 103. Који би год 'новине или књигу Удру-
жења подерао, искварио или упропастио, дужан је

нову набавити или њену вредност исплатити.

Чл. 104. За сваку нанету штету у књижници, за

коју се не зна, од кога је потекла, одговоран је
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књижничар и дужан je штету надокнадити по нахо-

ђењу и оцени Управног одбора.

Чл. 105. Опширан правилник за читаоницу и

књижницу прописаће- по предлогу књижничара

Управни одбор.

Трговачка школа

Чл. 106. Ради стручног образовања и васпита-

ња чланова удружења оснива се стална трговачка
школа под именом Трговачка школа Београдске

Трговачке Омладине.

Чл. 107. 0 оснивању и престанку школе решава

скулштина удружења.

Чл. 108. Предавања у школи се држе у недељне

и празничне дане пре подне кад су радње затворене
а према потреби и увече.

Чл. 109. Течај школе, предмете и програме, као

и све остале појединости о школи прописује Управни
одбор у споразуму са Трговачком комором, а иа

предлог Школског одбора, нарочитим наставним

планом који ће имати важност ових правила, кад га

одобри Министар трговине и индустрије.
Чл. 110. Избор наставника и чланова испитног

одбора врши Управни одбор у заједничкој седници

са Школоким одбором.

Чл. 111. 0 издавању уџбеника за школу, као и о

свима новчаним питањима за школу, решава Упра-
вни одбор заједно са Школским одбором.

Чл. 112. При решавању свих питања о школи

Управни одбор позива у седнице и Школски одбор,
који при доношењу одлуке учествује са решавају-
ћим гласом.

Чл. 113. Све административне послове у школи

врши Школски одбор по одредбама ових правила.

Јавна предавања и претреси

Чл. 114. Јавна предавања се држе из религије,
општих и трговачких знања наука, а јавни пре-

треси о појединим поучним питањима, која иду у

корист чланова удружења.

Чл. 115. Јавна предавања приређује Управни
одбор, а држе их стручна лица.

Јавне претресе приређује Управни одбор према

могућности и потреби,
Чл. 116. Избор стручних лица и награду за пре-

давања одређује Управни одбор.
Чл. 117. Приступ нечлановима удружења на

јавна предавања и претресе одобрава Управни
одбор.

Трговински лист

Чл. 118. Лист је искључива својина удружења.

Листу је име „Трговински гласник”.

Издавање листа вршиће удружење по одредба-
ма ових правила.

Програм је „Трговинског гласника”:

1. да ради на унапређењу трговине и народне

привреде,
2. на умном, моралном и грађанском васпитању

омладине,

3. да обавештава о свима јавним пословима и

односима, и

4. да негује и шири трговинску просвету.
Чл. 119. 0 покретању и престанку листа реша-

ва скупштина удружења.

Чл. 120. Уређивање листа врши Уређивачки од-

бор посредством директора, уредника, сарадника и

дописника.

Чл. 121. Уредника, сараднике и дописнике „Тр-
говинског гласника” бира заједнички Управни и

Уређивачки одбор.

Члан 122. Сва новчана примања и издавања,

која се односе на лист, врше се по одредбама о ру-

ковању имовином удружења.

Чл. 123. Извештај о новчаном стању листа ула-

зи у састав годишњег новчаног извештаја удру-

жења.

Чл. 124. При решавању питања о листу дужан

је Управни одбор позвати у седницу Уређивачки

одбор, који учествује у решавању са правом гласа.

Чл. 125. Опширнији програм „Трговинског гла-

оника”, дужност уредника, сарадника, дописника

и администратора, као и остале појединости, пропи-

саће заједнички Управни и Уређивачки одбор, на

основи ових правила а у нарочитом правилнику.

Правилник овај ступа у живот, кад га Управни

одбор потврди.

Привредно оделење

Чл. 126. Испуњење жеља легатора Привредног

оделења и ликвидирање његових послова, предвиђе-
них правилима од 1911 г. вршиће секција од 5 чла-

нова, коју he Управни одбор сваке године бирати

из своје средине. Управни одбор прописаће правил-

ник, који he регулисати послове ове секције.

Поучни лист

Чл. 127. Лист је искључива својина удружења.

Листу је име „Омладинац”.
Издавање листа вршиће само удружење по

одредбама ових правила.

Програм је листа:

Да ради на општем васпитању Српчића, који се

спремају за трговце, занатлије, индустријалце и по-

љопривреднике.

Чл. 128. 0 покретању листа решава Управни

одбор, а о престанку скупштина удружења.
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Чл. 129. Уређивање листа врши удружење по-

средством: директора, уредника, сарадника и чла-

нова Уређивачког одбора.
Чл. 130. Уређивачки одбор састављају: претсед-

ник и потпретседник удружења, претседник и пот-

претседник Надзорног одбора, директор и потпрет-

седник Уређивачког одбора „Трговиноког гласни-

ка”, управник и потпретседник Школског одбора,

који између себе бирају директора овоме листу.

Уредника и сараднике бира Управни одбор.
Чл. 131. Директор, уредник, сарадници и чла-

нови Уређивачког одбора врше дужности из по-

части.

Чл. 132. У случају да уредник и сарадници, који
раде из почасти, не би могли вршити те дужности,

Управни одбор узеће хонорарног уредника и са-

раднике.

Чл. 133. Извештај о новчаном стању листа ула-
■зи у састав годишњег новчаног извештаја удру-

жења.

Чл. 134. Исправност свих издатака за лист ове-

рава директор листа.

Чл. 135. Годишњи извештај о материјалном
стању листа подноси скупштини Управни одбор у

извештају о имовини удружења.

Чл. 136. Сва нбвчана примања и издавања за

лист вршиће се по одредбама о руковању имовином

удружења.

Чл. 137. Опширнији програм листа, дужности

уредника, сарадника и чланова Уређивачког'одбора
као и остале појединости прописује Управни одбор
на основи ових правила, а у нарочитом правилнику,

који ће имати важност ових правила.

Помагање у болести

Чл. 138. Редовне чланове у болести удружење
he помагати и лечити по одредбама ових правила и

правилника Болесничке благајне.
Чл. 139. На основу овлашћења у Финансијском

закону за 1927/8 год. § 285 оснива се Болесничка

благајна Београдске Трговачке Омладине.

Дужности су Болесничке благајне да врши оси-

гурање у болести чланова Београдске Трговачке
Омладине и да посредује њихово осигурање у не-

сретном случају, старости, изнемоглости и смрти.

Делокруг рада Болесничке благајне и вођење
њених послова прописан је правилником који је по-

тврђен од стране г. Министра социјалне политике,

решењем бр. 5403/1V од 17 јуна 1927 год.

Чл. 140. „Осигураним чланом Болесничке бла-

гајне може постати само онај члан Београдске Тр-
говачке Омладине који спада под обавезу осигурања
по Закону о осигурању радника, а запослен је у тр-
говачкој радњи као: ученик, помоћник, продавац,

благајник, агент, путник, књиговођа, деловођа и

слично.

Права и дужности ових чланова прописани су
Законом о осигурању радника, наредбама издатим

на основу овог Закона и правилником благајне.
Чл. 141. Редовни чланови, који нису обавезни

на законско осигурање, а рђавог су материјалног
стања, имају право на бесплатне савете лекара, ле-

кове и лечење у месним болницама, док се болница

удружења не сагради.

Лечење свих чланова вршиће се по правилнику,

који ће прописати Управни одбор.
Чл. 142. У случају да који болестан члан и по-

сле дужег боловања не оздрави, а буде захтевао да

отпутује својој кући, удружење ће му дати, ако.је
слабог материјалног стања, путни трошак према да-

љини путовања, а највише до 500 динара.
Чл. 143. Управни одбор дужан је посећивати

сваког редовног члана, који болује у постељи, иза-

шиљући по једног свог члана једанпут недељно,

а по потреби и више пута. Али сваки такав болесник

дужан је известити Управни одбор о свОјој болести.

Чл. 144. Члановима удружења, који желе узи-

мати за свој рачун лекове из апотека по ценама

које се удружењу рачунају, удружење ће лекарске

рецепте оверавати за попуст.
Чл. 145. Избор лекара, награду њихову и по-

годбу са апотекарима врши Управни одбор.

Помагања материјална и морална

Чл. 146. Сваког редовног члана Удружења, за

крга се Управни одбор по прибављеним доказима

увери, да је без своје кривице остао без занимања и

да је доиста у материјалној оскудици, удружење ће

помагати дајући му по 10 динара дневно.

Чл. 147. Редовног члана, који остане без зани-

мања, Удружење ће према члану 146 ових пра-
вила потпомагати два месеца.

Чл. 148. Ако који члан пре истека рока по чл.

147 ових правила нађе себи занимање, издаће му се

помоћ само за оно време за које је био без за-

нимања.

Чл. 149. Редовном члану, који је без своје кри-

•вице остао без занимања, Управни одбор ће се по-

старати да му нађе занимање, било у струци којој
припада, било у каквом сличном послу.

Чл. 150. Кад који члан докаже да је због рђа-
вог поступања свога господара био принуђен напу-

стити своје место, Управни одбор дужан је посре-

довати између дотичног лица и члана.

Болница

Чл. 151 . По чдану б ових правила саградиће се

болница за лечење и неговање болесних чланова

удружења.
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Чл. 152. Средства су за подизање болнице:
1. улози чланова добротвора болнице,
2. у.лози великих добротвора болнице и

3. завештања и други приходи, које Управни
одбор пронађе.

Чл. 153. Болница ће се саградити, чим се при-

купе довољна материјална средства за овај циљ.

Чл. 154. Правилник о раду у болници, дужности

лекара и осталог особља прописаће Управни одбор.

Фонд питомаца за изучавање трговине или које

гране индустрије

Чл. 155. По тестаменту великог добротвора

Јефте М. Павловића оснива се: Фонд питомаца за

изучавање трговине или које гране индустрије.

Чл. 156. Питомце по члану 155 ових правила

бираће Управни одбор споразумно са Школским од-

бором.

Чл. 157. Услове за пријем питомаца и ове поје-
диности о њима прописаће Управни одбор спора-

зумно са Школским одбором.
Чл. 158. Средства су овога фонда:
1. улози чланова добротвора,

.2. улози великих добротвора, и

3. вишак школских прихода, који претекну по

закључном годишњем рачуну, завештања итд.

Чл. 159. Управни одбор почеће слати питомце

у иностранство ради изучавања трговине или које
гране индустрије, чим приходи чланова овога фонда
и вишци школских прихода то омогуће.

Српски трговачки двор

Чл. 160. Српски трговачки двор саградиће се

од улога оснивача, добротвора и великих добротво-
ра Српског трговачког двора и других извора, које
Управни одбор пронађе.

Чл. 161. Српски трговачки двор биће монумен-
тална грађевина, чији ће облик бити склопљен из

најлепших и најзнаменитијих старих и нови’х срп-

ских грађевина, те будућности служити као пример

најсавршенијег српског неимарства.

Чл-. 162. Српски трговачки двор биће саграђен
од тесаног камена, а најважнија унутрашњост њего-

ва биће од мермера.

Чл. 163. Српски трговачки двор имаће ове про-

сторије:
1. две велике дворнице, које he бити толико

простране, да може у свакој стати по 2000 особа.

Једна he бити свечана дворница, а друга за научне

и хуманитарне зборове итд.

2. велике просторије за Трговачку школу, чи-

таоницу, књижницу и уредништва друштвених ли-

стова итд., и

3. велике просторије за Трговачку комору, Срп-
ско трговачко удружење, Трговачки фонд, Трго-
вински музеј и друге опште трговинске установе.

Чл. 164. Кад се према одредбама ових правила

буде приступило грађењу Српског трговачког дво-

ра, Управни одбор ће изабрати Грађевински одбор
од 20 лица, који ће постојати док се Двор не са-

гради.

Овај Одбор бираће се из свих редова чланова,

а нарочито из чланова добротвора, великих добро-

твора и бивших претседника удружења.

Чл. 165. Управни одбор, у заједници са Грађе-
винским одбором, изабраће стручан одбор од 12

лица инжењера и неимара и њему ће се поверити

стручан надзор над израдом планова и грађењем
Српског трговачког двора, а пб упуствима на која
се сагласе Управни и Грађевински одбор.

Чл. 166. За непосредан надзор ове грађевине
изабраће Управни и Грађевински одбор из своје сре-

дине ужи одбор, који ће вршити надзор над гра-

ђевином.

Чл. 167. Сва примања и издавања око грађења
и издржавања Српског трговачког двора вршиће

Улравни одбор.

Чл. 168. За време грађења и после, када се са-

гради овај Двор, примаће се чланови добротвори и

велики добротвори Српског трговачког двора.

Чл. 169. Улози чланова Српског трговачког

двора не смеју се ни на који други циљ употребити,
већ једино на грађење Двора, док се овај не по-

дигне, а после на одржавање његово и извршење

права чланова по одредбама ових правила.

Чл. 170. Улоге чланова Српског трговачког дво-

ра Управни одбор he давати на приплод код ов-

дашњих новчаних завода, а подизаће их, кад се

приступи грађењу Двора, и после, по потреби, за

одржање његово.

Чл. 171. Камату од улога чланова по члану 169

ових правила Управни одбор he полугодишње изу-

зимати и употребљавати на ове циљеве:

1. на Трговачку школу и трговински и поучни

лист.

2. на Пензиони трговачки фонд и

3. на оснивање и помагање трговачких школа

и удружења трговачких омладина у Србији и оста-

лим српским покрајинама.

Чл. 172. Управни одбор подносиће сваке године

извештај скупштини о стању имовине Српског тр-

говачког двора заједно са извештајем о осталој имо-

вини удружења.

Чл. 173. Управни одбор ће прописати све на-

редбе које буду потребне за Српски трговачки двор.
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Дом трговачких омладинаца

Чл. 174. По члану б ових правила саградиће се

Дом трговачких омладинаца.

Чл. 175. Дом трговачких омладинаца имаће про-

сторије за: становање, трпезарије, купатила, гимна-

стику, амбуланте итд.

Чл. 176. У Дому. трговачких омладинаца покла-

ња се нарочита пажња:

1. домаћем и општем васпитању,
2. неговању карактера и укуса и

3. васпитању у религији и неговању српских

народних обичаја.
Чл. 178. Правилник, у којем he бити изложени

услови за пријем, цене и све потребне уредбе за

Дом трговачких омладинаца, прописаће Управни
одбор.

Веза са удружењима

Чл. 179. Удружење ће ступати у везу са свима

српским трговачким и трговачко занатлиским омла-

динама удружењима.

Удружење може ступати у везу и са другим

удружењима, кад то Управни одбор нађе за ко-

рисно.

Чл. 180. Веза се оснива на равноправним уза-

јамним користима и одржава се:

1. узајамним слањем извештаја о стању и раду

удружења;
2. узајамним давањем мишљења о појединим

питањима удружења,
3. држањем заједничких конгреса и конферен-

ција, и

4. узајамним делањем око остварења преду-
зећа, која иду у корист удружења и њихових

чланова.

Чл. 181. Управни одбор не може остварити пре-

дузећа по тачци 4 члана 180 ових правила, ако су

она скопчана са материјалним издацима, без одо-

брења скупштине удружења.

Имовина

Чл. 182. Целом имовином удружења рукује по

овим правилима Управни одбор удружења.
Чл. 183. Имовина удружења у готову новцу и

улози чланова Српског трговачког двора, фондови
по овим правилима и завештања у готову новцу

улажу се на приплбд у овдашње новчане заводе; а

хартије од вредности као: лозови, акције и т. д. дају
се на чување у новчани завод.

Чл. 184. Хартије од вредности може Управ-
ни одбор куповати само по одобрењу скупштине

удружења.

Чл. 185. Управни одбор решава у који ће се

новчани завод давати новац на приплод и хартије
од вредности на чување.

Чл. 186. Приватним лицима, било да су чланови

или нечланови удружења, не може се позајмљивати
ни готовина ни хартије од вредности.

Чл. 187. Готовина удружења уложена на при-

плод и хартије од вредности дате на чување не могу

се изузимати од новчаних завода без решења Управ-
ног одбора, које ће потпиоивати претседник, главни

благајник и пословођа удружења.

Изузетак може бити у хитним приликама, да

се на потпис претседника, главног благајника и по-

словође удружења може узети од уложене гото-

вине удружења до једне хиљаде динара.
За оваква изузимања готовине удружења треба

тражити на првој седници Управног одборд одо-

брење.
Чл, 188. Управни одбор дужан је изложити у

читаоници удружења на увиђај члановима код кога

је новчаног завода уложена готовина на приплод,

код кога су завода дате хартије од вредности на чу-

вање, као и то које су серије и бројеви лозова

удружења.

Чл. 189. Имовина и приходи удружења не деле

се међу чланове и могу се употребљавати само на

циљеве предвиђене овим правилима.
Чл. 190. Непокретном имовином рукује Управни

одбор, брине се о њеном одржању у добром стању,

врши све оправке и преправке на начин који нађе
да је најбољи.

Буџ е т

Чл. 191. Рачунска година Београдске Трговачке
Омладине је календарска година.

Чл. 192. Управни одбор уз извештаје о имовини

удружења и завршним рачунима за прошлу годину

подносиће скупштини и нацрт буџета за подизање

нових грађевина, предвиђених овим правилима.
Чл. 193. Управни одбор може трошити на по-

дизање болнице, дома трговачких омладинаца и

српског трговачког двора само онолико од намење-

них на ове циљеве сума, колико скупштина буџетом

одобри.

Чл. 194. Кад наступи могућност Управни одбор
ће подносити скупштини на одобрење буџет свих

прихода и расхода удружења.

Администрација

Чл. 195. За вршење административних послова

дужан је Управни одбор установити:
1. записник свога рада,
2. дупло књиговодство, по ком ће се књижити

имовно стање и сви приходи и расходи по овим

правилима,
3. школске књиге.

4. дипломе за почасне и чланове добротворе,
5. књиге признанице за све редове чланова,
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6. књиге, спискове свих чланова,

7. књигу споменицу, и

8. књигу посмртницу.

Чл. 196. Управни одбор прописује на основи

ових правила правилник, у коме ће бити изложене

дужности и услови за примање домаћина, секретара

и осталог особља за све установе удружења.

Чл. 197. Особље које буде руковало имовином

удружења биће дужно положити осигурање у го-

тову новцу или у хартијама од вредности.

Непокретна имања не могу се примати на име

осигурања.

Чл. 198. Све набавке за удружење вршиће еко-

ном удружења по решењима Управног, Школског и

Уређивачког одбора на основи ових правила и пра-

вилника.

Чл. 199. Како ће се вршити набавка за удру-

жење прописује Управни одбор у нарочитом пра-

вилнику који је обавезан за све установе удружења.

Препис овог правилника доставиће Управни

одбор свима установама удружења.

Измена правила

Чл. 200. 0 изменама правила решава редовна

или ванредна скупштина удружења.

Измене и допуне правила подноси Управни од-

бор скупштини удружења. Измене у правилима, које
по члану 45 ових правила поднесу скупштини поје-
дини чланови или више њих заједно, скупштина ће

узети у претрес, ако Управни одбор да мишљење

да их је довољно проучио. У противном, о тим пред-

лозима решаваће идућа редовна скупштина удру-
жења.

Чл. 201. Чланови 2 и 189 ових правила не могу

се никад укинутњ

Надзор

Чл. 202. По члану 98 Закона о радњама ово

удружење ступа под надзор Трговачке коморе.

Чланови Београдске Трговачке Омладине стичу

сва права и дужности које им одређује коморски

статут и правила Пензионог трговачког фонда, од

дана кад Комора одобри ова правила.

Ако Комора нађе да се удружење не придр-

жава ових правила и статута Трговачке коморе,

може га огласити да није с њом у вези и према

томе да се не може користити правима предвиђе-
ним у Коморском статуту и правилима Пензионог

трговачког фонда.

Чл. 203. Ова правила ступају у живот кад их

усвоји скупштина удружења и одобри Трговачка
комора.

Ова правила усвојила је XXXVII редовна скуп-
штина Београдске Трговачке Омладине одржана 5

априла 1925 године.

Београд, 18. априла 1925. год.

Пословођа

Илија Ј. Станојловић
Претседник

Београдске Трговачке Омладине

Милисав Митровић

На основу чл. 98. Закона о радњама и чл. 2.
тач. 11. свога статута, Трговачка Комора одобрава
ова Правила Београдске Трговачке Омладине.

Ова су правила потврђена у два примерка од

којих је један задржан за архиву Коморе.
Такса није наплаћена у смислу чл. 143. Закона

о радњама.

Бр. 3650

24. априла 1925. год.

Београд.

ТРГОВАЧКА КОМОРА

Главни Секретар П.претседник
Св. Мародић Мил. Станојевић

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ
ОСНОВАНА 1888 ГОДННЕ

Чл. I. Школа се дели на: 1. Трговачку школу,

која има I, 11, 111 и IV разред, и

2. Вишу трговачку школу, која има I и II годину.

Чл. 2. Предавања у школи држе се по овом на-

ставном плану: пре подне недељом и празником,

када су радње затворене.

Чл. 3. Школока година почиње почетком сеп-

тембра а завршује се крајем јуна.
Чл. 4. У школи се предају ови предмети:
1. у I разреду: српски језик, рачун и кра-

снопис,

2. у II разреду: рачун, књиговодство и ко-

респонденција,
3. у 111 разреду: рачун, књиговодство, коре-

спонденција, трговачко право и менично право,

4. у IV разреду: рачун, књиговодство, коре-

спонденција, трговачко право, менично право, сте-

чајно право, и

5. у I и П години Више трговачке школе: кон-

тоарски радови, познавање робе, грађанско право,

народна економија, трговачки земљопис и саобра-
ћај, цариништво и немачки језик.

Чл. 5. Ред часова и трајање ових одређује
управник школе.

Чл. 6. Сваки наставник дужан је пре почетка

школске године поднети Школском одбору програм

из свог предмета а на захтев Школског одбора и

сам предмет. /У7;
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Чл. 7. Наставници су поред предавања дужни

испитивати и оцењивати ученике.
Сваки ученик мора бити испитиван и оцењен

из свих предмета најмање по једанпут у сваком

тромесечју.
Чл. 8. Ученик, који својом кривицом не би био

оцењен из свих предмета и у сва три тромесечја,
нема права на полагање испита.

Оцене се уписују ученицима у ђачки лист по

истеку сваког тромесечја.
Чл. 9. Из нижег у виши разред Трговачке шко-

ле може прећи само онај ученик, који из свих

предмета преко године и на испиту покаже добар

успех.
Ово исто важи и за ученике Више трговачке

школе.

Младићи, који су свршили два разреда гимна-

зије, реалке или које друге средње школе са добрим

успехом и то сведоџбом докажу, могу одмах сту-
пити у II разред Трговачке школе, ако положе с до-

брим успехом испит из свих предмета који се пре-

дају у I разреду Трговачке школе.

Чл. 10. Ученик, који има из једног предмета

слабу оцену, може полагати накнадно испит из тога

предмета у почетку септембра.
Ученик, који има из једног предмета рђаву оце-

ну, или из два предмета слабе оцене, понавља

разред.

Ниједан ученик не може учити један разред

више од три године.

Накнадни испит не може се поновити.

Чл. 11. Полагање испита врше ученици пред

испитним одбором, кога бирају заједнички Управни
и Школски одбор.

Пре но што отпочну испити, Управни одбор ду-

жан је.известити Министра народне привреде о реду

ових и молити га да изволи послати своје изасла-

нике који he присуствовати испитима.

Чл. 12. Ученици, који сврше школу, добијају
сведочанства.

СвеДочанства о свршеном школовању потпи-

сују: претседник удружења, управник школе, посло-

вођа школског одбора, наставници, министров иза-

сланик и два члана испитног одбора.
Чл. 13. Оцене, које се дају ученицима преко го-

дине и на испиту ове су: (5) одличан, (4) врло до-

бар, (3) добар, (2) слаб и (1) рђав успех.

Чл. 14. Ученици добијају и оцене из владања и

вредноће.
Ове оцене уписују се у ђачки лист и у сведо-

чанство.

Чл. 15. Оцене из владања ове су: (5) примерно,

(3) добро и (1) рђаво.
Чл. 16. Оцене из вредноће ове су: (5) похва-

лан, (3) марљив и (1) немарљив.

Чл. 17. Оцене из владања и вредноће дају се

свршетком школског течаја. Оцене даје претстав-

ништво Школског одбора, узимајући притом и на-

помене, које су учинили наставници и дежурни чла-

нови Школског одбора о појединим ученицима.
Чл. 18. За ученике виших разреда I и II године

Више трговачке школе приређују се поучне екскур-

зије, према приликама и материјалној могућности.
Чл. 19. Екскурзије he се предузимати првен-

ствено по свима српским земљама, потом по др-

жавама Балканског Полуострва и по важним трго-

винским средиштима у Европи.
Чл. 20. Наставници су дужни редовно и тачно

долазити на часове.

Ако би који од наставника био спречен држати

предавање по утврђеном реду, дужан је сам наћи

заменика.

У случају да благовремено не нађе заменика

дужан је известити управника школе, који ће учи-

нити измену у реду предавања.
У случају, кад који од наставника не буде мо-

гао долазити на више часова, дужан је наћи заме-

ника у споразуму са претставницима Школског

одбора.
Ово заступање не може бити дуже од два

месеца.

Чл. 21. У нарочитом правилнику прописаће за-

једнички Управни и Школски одбор дужности уче-

ника и све остало, што буде потребно за ред и пра-

вилан рад у школи.

Чл. 22. Почетком течаја Управни одбор ће изве-

стити Министра народне привреде о броју уписа-

них ученика и распореду наставника.

Тако исто и по свршетку сваког течаја подно-

сиће извештај о стању и успеху у школи.

Чл. 23. Наставни план Трговачке школе Бе-

оградске Трговачке Омладине важи од дана кад га

одобри Министар народне привреде, а тако исто и

измене и допуне, које се у њему учине.

Овај наставни план усвојила је заједничка сед-

ница Управног и Школског одбора, одржана 21 јула
1911 године.

У Београду 22. јула 1911. год.

Пословођа

Чед. Ј. Вуковић. Претседник
Београдске Трговачке Омладине

Марко Вулетић,
На основу чл. 135. и 136. Закона о радњама

Одобравам:
„Наставни план Трговачке школе Београдске Трго-
вачке Омладине” од 22 јула 1911. год. у Београду.

Такса за одобрење и потврду није наплаћена

по чл. 5. закона о таксама.

Т. Бр. 8182 Министар

августа. 1.911. год. Народне Привреде
Београд. М. Капетановић.
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ПРАВИЛНИК

»ТРГОВИНСКОГ ГЛАСНИКА«

органа Београдсће Тргобачће Омладине

По члану 163* друштвених правила Управни и

Уређивачки -одбор прописали су за Трговински гла-

сник овај правилник:

Чл. 1. Трговински гласник уређиваће се тачно

по програму изложеном у члану 156** правила

удружења. Стил му мора бити пристојан и отмен, а

језик чист и правилан.

Чл. 2. Трговински гласник је лист независан и

слободан од свих партиско-политичких утицаја.

Чл. 3. Трговински глаоник доносиће:

1. трговинске, привредне, финансиске и поучне

чланке и дописе,

2. извештаје домаћих и страних тржишта и

берза,

3. све важније догађаје у свету а нарочито у

српству и словенству,

4. дневне вести ■— домаће и стране,

5. статистичке податке,

6. књижевне и уметничке новости, приказе и

критике,

7. забавне и поучне подлистке, и

8. огласе.

Чл. 4. Објективне и стручне критике на све ра-

дове државних и општинских власти и установа, на

све приватне привредне установе, као и на оне ра-

дове, који у листу изађу примаће се и штампати

у листу, ако писци буду удесили своје писање према

програму Трговинског гласника и одредбама пред-

виђеним у чл. 1,2, 3 и 5 овог правилника.

За све ове написе писци носе пуну одговорност

према уредништву и Закону о штампи.

Чл. 5. Лична полемика и написи, у којима би

било увреде ма за кога, неће се ни у ком случају

примати.

Чл. 6. Обични огласи, сем објава самог удру-

жења, не штампају се на првој страни листа.

Чл. 7. Огласи, чија би садржина вређала лично-

сти или јавни морал, као и огласи страних фирми,
којима би се штетио рад домаћих трговаца, неће

се примати.

Чл. 8. На листу ће радити најмање три хоно-

рарна лица и то: један главни сарадник уредник

—■ као помоћник директора; један сарадник за

стране и један за домаће вести.

Ова три лица морају стално радити у уред-

ништву.

Сем сарадника уредништво he имати сталне

стручне писце-сараднике и дописнике према потре-

би, који he своје радове слати уредништву.

Чл. 9. Уредникова је дужност:

Да у споразуму са директором спрема руко-
писе за лист; да све радове, пре но што уђу у штам-

пу, прочита и саобрази програму листа и овог пра-
вилника.

Чл. 10. Дужности су сарадника, да се покора-

вају наредбама уредниковим и да своје радове

управљају у свему по програму Трговинског гла-

сника и овом правилнику.

Чл. 11. Дужности су дописника да своје до-

писе удешавају по програму Трговинског гласника

и овом правилнику; да у дописима буду објективни
и што је могуће стварнији и да за садржину ових

носе пуну одговорност.

Чл. 12. Лист ће излазити сваки дан сем поне-

деоника и дана иза празника.

Формат листа утврђује Уређивачки одбор у

споразуму са Управним одбором.

Чл. 13. Цена је листу: за Србију 24 за годину;
за б месеци 12, а за 3 месеца б динара.

За Црну Гору, Босну, Херцеговину и Аустро-
Угарску 30 круна за годину; 15 за пола године и

7.50 за три месеца.

За све остале земље 30 франака у злату за го-

дину; 15 за пола године и 7.50 за три месеца.

За редовне чланове удружења цена је листу у

половину горњих цена.

Чл. 14. Цена је огласима утврђена по табели,

коју израђује Уређивачки одбор.

Огласи српских трговачких удружења и трго-

вачких и трговачко-занатлиских омладина штам-

пају се бесплатно.

Чл. 15. Претплата се полаже:

1. у унутрашњости Србије: код свих пошта и

овлашћених скупљача-повереника.

2. из места где нема скупљача повереника

претплата се шаље администрацији листа.

3. у Београду у администрацији и то за свако

полгође најдаље крајем трећег месеца, и

4. претплата из иностранства шаље се унапред

администрацији листа.

Чл. 16. Лист се не даје ником на почек.

Бесплатно се даје лист свима орпским Удруже-
њима трговачких и трговачко занатлијских омла-

дина.

У замену се даје лист трговинским, привред-

ним, финансијским, политичким и књижевним ли-

стовима.*) Сада чл. 125.

*’) Сада чл. 118.



104

Чл. 17. Огласи се плаћају унапред. Изузетак
може бити само код оних, који излазе најмање 10

пута, код којих се погођена цена плаћа по изласку

трећег пута.
Чл. 18. У местима, где буде потребно, лист

може имати своје окупљаче-поверенике по члану 15

тачци 1 овог правилника.

Скупљачи повереници полажу обрачун о прет-

плати 30 и 31 децембра администрацији листа.

Награду скупљачима повереницима за њихов

труд око наплате претплате одређује Уређивачки
одбор.

Чл. 19. Административне послове листа врше

хонорарни посленици на основи правила удружења

и овог правилника.

Чл. 20. Правилник овај ступа у живот, кад га

Управни и Уређивачки одбор усвоје.
Чл. 21. Овај правилник усвојили су у заједнич-

кој седници Управни и Уређивачки одбор држаној
21 јула 1911 године.

22. јула 1911. год. у Београду.

Претседник

Пословођа, Београдске Трговачке Kotnope
Чед, Ј, Вуковић. Марко Вулетић.
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ДЕЛАТНОСТ БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

а)ПРОСВЕТНИ РАД

Трговачка школа

Највећи и најзнатнијји задатак који је Бео-

градска Трговачка Омладина примила на себе јесте
школовање, васпитање и стручно образовање трго-
вачког подмлатка. Тај свој задатак она успешно

извршује већ пуне 43 године дајући сваке године

нове и спремне снаге трговини. Колико се учинило
са школом, колико је она допринела подизању ни-

воа стручног образовања трговачког сталежа и

особља упослена у трговини види се из посебног

Дела ове Споменице, који говори о школи. Овде
смо школу додирнули само ради везе.

Читаоница и Књижница

Читаоница и књижница су прве и најстарије
установе Београдске Трговачке Омладине. Још у

првим правилима од 1881 г. предвиђено је у чл. 2

тач. 3 „оснивање Читаонице и Књижнице”. У пра-

вилима од 1894 г. (чл. 5) утврђена је сврха Читао-

нице и Књижнице као једно од средстава за рад

на „стручном образовању, моралном и материјал-
ном унапређењу чланова удружења и ширењу срп-
ске трговинске просвете". Те је године прописао

Управни одбор и прва стална „Правила књижнице

Београдске Трговачке Омладине 11

.

У доба стварања Београдске Трговачке Омла-

дине просветне и културне прилике не беху ни из

далека повољне. Нарочито трговац, који је до своје
самосталности долазио шегртовањем и калфова-
њем, није имао могућности да се стручно васпита,

да добије основно и неопходно потребно знање не

само за свој посао, већ ни за живот уопште. Међу-
тим наговештавало се ново доба, које ће тргов-

цу као јединци привредног организма у погледу

стручности и знања поставити веће и озбиљније
захтеве. То су схватили и оснивачи Београдске

Трговачке Омладине и зато су просветној делат-

ности дали предност. Истина, у оно доба, кад се

једна организација тек зачињала, без материјал-
них средстава тешко је било помишљати на какав

опсежнији рад. Раније смо видели да је једна струја

покретача и оснивача Београдске Трговачке Омла-

дине била за то, да се у циљеве удружења на прво

место стави школа. То је и учињено приликом

прве измене правила. Али је требало да прође осам

година од оснивања да удружење преброди прву

кризу, да духовно и материјално ојача, па тек онда

да се приступи остварењу једног оваквог замашног

идеала. Но ипак, да би се посао на просвећивању
и стручном образовању отпочео одмах и са сред-

ствима која су стајала на расположењу, приступило

се оснивању Читаонице и Књижнице.

lla Три Јерарха, 30 јануара 1881 год. отворене

су Читаоница и Књижница Београдске Трговачке
Омладине. Прве књиге и листови набављени су при-
лозима и поклонима, а нешто и претплатом. На

крају прве године стање је било овакво: Читаоница
је имала 24 листа (17 српских, 4 немачка, 1 фран-
цуски, 1 бугарски и један руски), а књижница 541

књигу. Отада Читаоница и Књижница стално

напредују. Међу првим приложницима налазе се

Српско пољопривредно друштво, Милан Милиће-

вић, др. Владан Ђорђевић, Чедомиљ Мијатовић,,
Јован Ристић, Мита Ракић, Милош Зечевић, Стојан
Бошковић, Милош С. Милојевић и др. На крају
1884 г. Књижница је располагала са 728 одабраних
и корисних дела. После три године 1887 било је
већ 800 књига, 1888 г. 845 књига, 1889 год. 949

књига, 1890 г. 983 књиге, а у време прославе два-

десетпетогодишњице 2.500 књига. Г. 1906 Управни
одбор је откупио велику библиотеку Ристе Милића,

пенсионера из Котора. Стални напредак књижнице

ишао је тако, да је уочи светског рата прикупљено
5.000 комада разних књига.

За време непријатељске окупације уништена

је целокупна тековина Читаонице и Књижнице. На-

мештај је одвучен, а књиге су или попаљене или

употребљене у фабрикацији хартије. После рата,

након пуних 35 година напретка и рада, Књижнице

и Читаонице стварно није више било. Није се имало

шта обновити, већ их је требало поново изграђи-
вати. Једном речју, после четрдесет година почело

се тамо .где се било 1881 год. Књижница је отво-

рена 25 септембра 1920 г. и настало се на органи-

зовању прикупљања књига. Крајем 1928 г. Књиж-

ница је бројала 1350 књига или мало више од једне

четвртине колико је имала уочи светског рата.

Са обновом Читаонице, међутим, после рата

иде много теже. Више је околности које не допу-

штају да се Читаоница отвори. Али су главне две:

нерегулисано питање отварања и затварања рад-

њи и немање погодних просторија. Тек кад је удру-

жење после рата ушло у свој Дом, почело се са

припре.мним радовима око уређења читаонице.

Књижници и Читаоници велика је пажња по-

клањана у свакој прилици и од сваке управе. Ради

карактеристике тога старања наводимо неколико

цитата из извештаја управних одбора из разних

временских отсека. У извештају поднетом петој

редовној скупштини 23 априла 1887 г. каже се:

„Данас, када већи део трговачке омладине не ра-

сполаже оноликом спремом, колико то њен са-

дашњи и будући положај захтева, кад су наши тр-

говачки уговори закључени са страним државама

створили нов трговински положај и довели нас у

непосредни додир са народима спремнијим и вич*
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нијим, и када се очекује, да она колосална струја
почне преко наше Отаџбине јурити и везивати си-

ровином богати Исток са индустријоки богатим

Западом, онда неодложено је потребно, да и наша

трговачка омладина уложи што више збиљскога

труда на своје трговачко и опште образовање, како

би као намењени ослонац будућих трговачких нада

могла што спремнија и вичнија на сусрет тим новим

и судбоносним приликама изаћи. Истина, Читао-

ница и Књижница, иако нису могле да ту потпуну

спрему пруже члановима, оне су ипак толико кадре,

да подмире приличан део оскудице у трговинском
и општем образовању".

У извештају поднетом XV редовној скупштини

од 6 маја 1907 г. каже се: „Полажући велику

вредност на свеопште образовање својих чланова

наше је удружење, поред стручног образовања у

нашој школи, пружило могућност својим члано-

вима да се душевно забаве читањем лепих и по-

учних књига и часописа из наше богате Књижнице

и Читаонице. У Читаоници наши се чланови свако-

дневно обавештавају о свима важнијим новостима

на пољу цивилизације, индустрије, трговине и сао-

браћаја целога света. Читаоница прима све домаће

листове и часописе и велики број важних словен-

ских, италијанских, немачких, француских и др.“.
После рата у овој области рада настали су

нови проблеми. Рат са свима својим негативним

утицајима на интелект, морал и карактер није ми-

моишао ни трговачки подмладак. Старе, добре на-

рави су извитоперене, благотворне тежње за ра-

дом, за проширењем знања, за самообразовањем
замењене су нижим инстинктима људскога духа,

који су у највише случајева порочни. У многом су се

изгубиле старе и добре традиције. Уместо да се

књига чита, време се радије троши бесциљно и на

оно што најмање облагорођава људски дух, што

даје друштвено васпитање, јача морал и карактер.

Мерило доброга замењено је рђавим и штетним

тежњама и утицајима. Тако се у извештају управе

поднетом 40 редовној скупштини (29 априла 1928)

констатује:
~У прошлој години друштвеном Књижницом,

која броји 760 дела са 1072 свеске, слу-

жило се свега 98 чланова узевши на читање 472

књиге. Као што видите број чланова који узима

књиге на читање незнатан је према броју чланова

нашег удружења. Уопште узев интересовање на-

ших чланова за књигу минимално је, и што је још

жалосније и они чланови који се служе Књижни-

цом, врло неуредно враћају узете књиге на читање,

те овим ометају правилан и задовољавајући рад

Књижнице“.

Овакво стање наметнуло је Београдској Трго-
вачкој Омладини нове и нимало лаке задатке. И

не треба сумњати у то, да he систематски и пре-

дани рад утицати да се прилике убрзо побољшају,
да се трговачка омладина понова доведе и упути

путевима напретка, моралног и духовног. самообра-
зовања. У прошлој 1930 год. Књижница је бројала
1550 књига, а 720 чланова користило се читањем.

Јавна предавања и претреси

И јавна предавања и претреси заведени су

ради општег образовања и допуне стручне спреме.

Први пут се о њима говори у друштвеним пра-
вилима од 1886 год., а отада претстављају стално

старање сваке управе. У ствари, још пре увођења

у правила часници удружења су почели са држа-
њелг предавања, односно „јавне речи“. Тако је прво

предавање одржао 1884 год. 4 фебруара приликом

отварања села члан домаћинског одбора Јован М.

Тадић. Ово се прво предавање тицало општих при-

вредних прилика Србије у то доба и потребе ства-

рања што јачег и образованијег привредног сга-

лежа. Затим је 6 априла 1887 год. одржан први

„јавни претрес” са темом: Школа Београдске Трго-
вачке Омладине. Други јавни претрес одржан је 21

августа 1894 год. са темом: „Претрес предлога

Управног одбора о увођењу ванредних предмета
гимнастике и војног вежбања у школи удружења ‘.

24. маја 1887 г. ондашњи претседник удружења

Тодор Ј. Мијајловић одржао је јавно предавање са

темом „0 значају трговине". Ово је била прва јавна

реч Београдске Трговачке Омладине којом је
изишла пред ширу јавност.. У предавању се гово-

рило о значају трговине уопште, националном и

привредном животу народа, напосе српскога на-

рода, и о потребама и начинима усавршавања срп-

ске трговине и образовања српских трговаца. Пре-
давању су присуствовали у великом броју трговци

и трговачки помоћници чланови удружења, по-

ред приличнога броја осталога грађанства. Преда-
вање је имало пропагандистичку сврху. Хтело се

да се у јачој мери привуче пажња меродавних за

потребе трговине.

Друго јавно предавање, на други дан Божића

1887 год, одржао је благајник Јован М. Тадић са

темом: О значају и користи удружења Београдске
Трговачке Омладине.

Као што се види, сва ова прва предавања била

су намењена у чисто пропагандистичке сврхе, да

обавесте и заинтересују широку Јавност о новом

удружењу, његовим циљевима и задацима.

Јачи покрет у јавним предавањима отпочео је
после наредбе Министра унутрашњих дела (1889

год.), да се трговачке и занатлијске радње затва-

рају у недеље и празничне дане. То је Београдска

Трговачка Омладина лепо искористила. Год. 1889

приређена су четири предавања. За ова предавања

управа је умолила професора Богословије проту

Живојина Јовичића, који се радо примио. Он је
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обавештавао трговце и трговачке помоћнике, чла-

нове и нечланове Београдске Трговачке Омладине
о српској историји, хришћанској вери, моралу и

српским народним обичајима. Исте године, на други

дан Божића, Живко Шокорац, секретар Министар-
ства народне привреде, одржао је стручно преда-

вање са темом: О познавању робе за унутрашњу и

извозну трговину наше отаџбине.

Наредне, 1889 Живко Шокорац је одржао још

три предавања и то: 1) О српским извозним артик-

лима из области пољске привреде (на други дан

Ускрса); —■ 2) о трговинском, привредном и кул-

турном стању округа подунавског (15 августа);

3) о нашој домаћој производњи и радиности, о из-

возу и развитку наше домаће кућевне индустрше

(2 септембра). Једно од ових предавања прире-

ђено је у корист пострадалих Рудничана од града.

Идуће две године, 1891 и 1892 посвећене су

разгранатим пословима око организације удруже-

ња, па није било времена за приређивање јавних

предавања и претреса. Али је управа овај недоста-

так надокнађивала тиме што је у „Трговинском

гласнику” почела више објављивати стручно-ва-

спитне написе. Између осталога објављен је низ

написа старог и искреног пријатеља Омладине Че-

домиља Мијатовића „О условима успеха”.
У наредној 1893 приређена су три јавна пре-

давања. Наставник друштвене школе Ђорђе Б. Не-

сторовић, управник града Београда, одржао је 7

фебруара предавање

реда у држави“. Таса Богдановић, стални сарадник

„Трговинског гласника”, говорио је 7 марта „0

валути у Србији". Прота Алекса Илић, претседник

Духовног суда, предавао је 26 марта о религиЈи.
Послови у удружењу стално су расли. Школа

је нарочито захтевала много труда и напора. То

је свакако био разлог да се јавна предавања и пре-

треси нису стално одржавали. Ту празнину обилно

су попуњавали с једне стране Школа, а с друге

Књижница и „Трговински гласник”. Па ипак, у сва-

кој згодној прилици предавања су одржавана што

се види из овог прегледа: Прота Алекса Илић одр-

жао је предавања: о утицају хришћанства на

морални препорођај народа, с погледом на живог

првих хришћана, (на други дан Божића 1896 год.),

о хришћанским врлинама (19 априла 1898 год.), о

благотворном утицају вере на живот човека (7

марта 1899 год.); Борисав Б. Тодоровић, директор

Српске краљ. држ. трговачке академије, одржао је

предавање о трговачкој настави (9 децембра 1901

год.); 1902 год. приређена су три предавања и то:

Др. Милорад Гођевац, друштвени лекар, говорио је
о чувању и неговању здравља, Милић Радовановић,

проф. Велике школе о користима 1 рговачког

фонда и о штедњи уопште, Михајло Павић, члан

Београдског духовног суда о вери и моралу.

После овога настаје мало дужа пауза у при-

ређивању јавних предавања. То се објашњава тиме,

што Београдска Трговачка Омладина има већ свој
стални орган „Трговински гласник” који доноси

корисне и поучне ствари за умно развиће трговачке

омладине, затим ствари из народне историје, при-

годне чланке о вери, моралу и штедњи и т. д. Сам

пак трговачки подмладак толико је већ интелекту-
ално напредовао, да се свим овим може лепо да

користи; идеја самообразовања ухватила је корен.

Сем тога, удружење се је обогатило корисним књи-

гама и листовима, које чланови радо читају, Јер

је у њих непрестаним васпитним делањем пробуђе-
но осећање потребе читања и самосталног разви-

јања. За млађе своје чланове удружење је покре-

нуло нарочити часопис „Омладинац", који је уре-

ђиван саобразно ступњу интелигенције најмлађих
чланова Београдске Трговачке Омладине и њего-

вим душевним и практичним потребама.

Затим наступа опет период јавних предавања:
1906 год. држи предавање др. Радивоје Вукадино*.
вић о чувању и неговању здравља; 1907 др. Ми-

лорад Савићевић држи два предавања —■ о вене-

ричним болестима и из хигијене; 1909 Јован

Ђаја, уредник „Трговинског гласника” држи веома

успело предавање о националном патриотизму;

1910 др. Момчило А. Нинчић предаје о теми: О

улози и значају српскога трговца; 1914 др. Милош

Ђ. Поповић држи предавање са темом: дужност

бити здрав, Даљи рад у овом правцу прекраћен је
светским ратом.

После рата, међутим, чим је удружење обнов-

љено наставило се са предавањима. 31 октобра
1920 г. одржано је прво предавање. Предавао је

мајор др. Владимир Станојевић о здрављу и ка-

питалу. Друштвени лекар др. Војислав Михајловић

одржао је ове године серију предавања ученицима

друштвене школе о хигијени и чувању здравља. За-

тим је 1925 г. одржао предавање Пера Ј. Одавић,

књижевник, са тембм о добрим наклоностима, по-

лету и самопоуздању.

Можда би се могло пребацити, да се овој об-

ласти није поклонило довољно пажње. Међутим
саме су прилике наметале њено запостављање.

Јавна предавања у прво време била су намењена

првенствено стручном обавештавању и образовању.

Ту функцију, међутим, у много пунијој мери узи-

мали су постепено на себе Школа, Читаоница и

Књижница и Трговински гласник. Тиме су јавна

предавања све више добијала карактер састанака

за општија обавештења. У многоме, ипак, оила

су ометана нерегулисаним питањем отварања и за-

тварања радњи. То је у много прилика онемогу-

ћило да предавањима присуствују они којима су

првенствено намењена.
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б) СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ

Здравствена брига за оболеле чланове Болница

Београдске Трговачке Омладине - Болесничка

благајна Београдске Трговачке Омладине

Један од првих хуманих задатака, који је Бео-

градска Трговачка Омладина узела на себе и може

се рећи који је био један. од главних покретача за

њено оснивање било је старање о подизању здрав-

ственог нивоа трговачког сталежа и његовог по-

моћног особља. Кад узмемо у обзир доба од пре

педесет година, ондашње опште рђаве прилике на-

шег неразвијеног друштва, а напосе тешке при-
лике трговине и трговачког сталежа: кад се у трго-

вини радило по традицијама и личним навикама по-

јединаца, кад је посао отпочињао без икакве прет-

ходне спреме; када су прилике за особље, а нарочи-
то „чираке“ биле необично непогодне и без иоле по-

вољних услова, те се трговином претило лењим и

распуштеним ђацима и деци; у доба луча, лојаних
свећа, чађавих лампи и уличних чесама, тешких до-

маћих послова у кућама својих газда и мајстора,
у доба неограниченог радног времена и сваковрсне

потчињености тада је, заиста, била највећа ху-
маност и доброчинство притећи у помоћ младим

бићима, одвојеним зарана од својих кућа и упу-
ћеним да се сама о себи старају и зарађују. Нај-
прече је било обратити пажњу на њихово здравље.
Овакве прилике побудиле су и покретаче Београд-
ске Трговачке Омладине да међу првим задацима

удружења поставе здравствено старање.

Брига о здрављу својих чланова била је у прво

време главни задатак Београдске Трговачке Омла-

дине. Тако се у првим правилима из 1881 год, пред-

виђа за главни циљ друштва оснивање болнице, а

одмах затим детаљно се говори о начину укази-
вања помоћи оболелим члановима. По овим одред-
бама друштво је било обавезно „да сваког оболе-

лог члана, који има право на лечење, лечи о своме

трошку, онако, како то друштвени лекар пропише
и како болесник захте т. ј. да сам болесник лично

лекару иде и медицине (лекове) по рецепту дру-

штвеног лекара добавља или да се лечи у друштве-
ном болничком стану“. Болесног члана друштво је
имало да лечи два месеца, а изузетно и три месеца.

По правилима из 1886 год. лечење на рачун дру-
штва предвиђа се на три односно, у изузетним слу-

чајевима, на четири месеца. Затим је признато

право оболелим члановима да могу ићи и недру-

штвеним лекарима, па им се и ови рецепти морају
оверити за набавку лекова на рачун друштва. Ако

болесник ни за то време не би оздравио, друштво
га је о свом трошку отправљало родитељима. Ако

нема родитеља „преда га београдској државној
или, на његов захтев, варошкој или среској бол-

ници његова места на даље лечење“. Поред ове ле-

карске помоћи управа удружења обавезна је да

свакога болесника члана посећује преко једнога
свога члана бар једанпут недељно, а по потреби ћ

више пута. На случај смрти сиромашног члана тро-
шкове око сахране имало је да поднесе друштво.

Рад на помагању болесних чланова отпочеб је по

предлогу члана управног одбора Милорада П. Ни-

колића. Управа је поднела предлог првој редовној
скупштини (б фебруара 1883 год,), да се оболели

чланови, док се болница друштвена не сагради, по-

мажу на тај начин што he им се стављати на ра-
сположење лекар и набављати лекови обоје на

рачун удружења. Из овога су се доцније развиле
све одредбе о лечењу болесних чланова. Скупштина
је усвојила овај предлог. Управа је друштвена от-

почела рад на овој области 1 јула' 1883 год. умо-
ливши д-ра Лазу К. Лазаревића, да се прими за

друштвеног лекара. Д-р Лаза К. Лазаревић се врло

радо одазвао овој молби, напомињући да ће из

љубави према трговачкој омладини

бесплатно указивати помоћ оболе-

лим члановима Београдске Тргова-
чке Омладине и упућиватиих у чува-
њ е здра в ља. И овај ретко душеван човек и

примеран лекар лечио је јединственом ревношћу
и љубављу пуних девет година болесне чланове

Београдске Трговачке Омладине и то без икакве

материјалне награде бесплатно, све до смрти

своје 1890.

У првој години обратило се за лекарску по-

моћ п савет осамдесет чланова, а удружење је
имало једва стотину. Лекове је издала на 40 реце-

пата апотека д-ра Јована Ђурића, рачунајући дру-

штву 30 °/0 попуста.
У другој и наредним годинама увећавао се

број чланова; умножавали су се, такође, и случа-

јеви обољевања. Зато је удружење постепено по-

већавало број лекара. 1887 год. поред д-р Лазе К.

Лазаревића ангажован је и д-р Никола X. Николић,

који је остао друштвени лекар до 1906 год. непре-
кидно. Од год. 1893 до 1908 сви апотекари београд-
ски издавали су лекове за рачун друштва са попу-

стом 30 °/ 0 .

Током ових педесет година у Београдској Тр-

говачкој Омладини били су ови лекари за указивање

помоћи њеним болесним члановима: д-р Светозар

Атанасијевић, управник Опште државне болнице

(1892—1900), д-р Војислав Суботић, старији шеф

хируршког одељења Опште државне болнице

(1892-7), д-р Едуард Михел, општински лекар

(1892-3), д-р Милорад Р. Гођевац (1893-1906), д-р

Милан М. Васић (1894-1906) д-р Селимир Ђорђе-
вић (1898-1900), д-р Војислав Суботић, млађи

(1900-4), д-р Богосав Завађил (1900-6), д-р Јован
Максимовић (1904), д-р Љуба Ненадовић (1904-6),

д-р Милорад К. Савичевић (1904-15), д-р Милутпн
Љ. Перишић (1906-15). Лекари д-р Живан Гашић
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(1892-1906), д-р Васа Димитријевић (1904-6), д-р

Светозар М. Марковић (1899-1900), д-р Ђорђе Не-

шић (Г904-6) лечили су бесплатно све оболеле

чланове.

У 1907 год. друштво је ставило на располо-
жење својим члановима за помоћ у болести 11 ле-

кара специјалиста за сваку врсту болести.

До 1908 год. лекари су примали од друштва на

име хонорара од прегледа —■ посете болесника

по 2 дин. Тада је читава здравствена служба из-

мењена. Уместо великог броја*лекара и хонорара

од прегледа, односно посете болесника, друштво је
ангажовало четири лекара и то специјалисту
за унутрашње. болести д-р Алексу Радосавље-
вића са месечним хонораром од 125 дин., 150

дин. и 250 дин.; за кожне и венеричне болести д-р

Милорада К. Савичевића са месечним хонораром од

200 дин, и 250 дин.; за очне болести д-р Ђорђа Не-

шића од посете по два динара; за болести носа,

грла и уста д-р Милана Стефановића од посете по 2

дин., а по смрти овога (1913 год.) д-р Љубишу Ву-
ловића. На овај се начин усредсредило лечење свих

болесних чланова код лекара специјалиста.
Организација здравствене службе на горе изне-

тим основама обновљена је и после рата. Само су

наступиле промене у лекарима. На место д-р Алексе

Радосављевића, који је изабран за ред. професора
Медицинског факултета, дошао је д-р Димитрије
Коњевић са месечним хонораром најпре 1.200 дин.

а затим 2.400 дин. На упражњено место лекара за

кожне и венеричне болести смрћу д-р Милорада К.

Савичевића изабран је д-р Војислав Михајловић са

хонораром у прво време 1500 дин. а затим 2400 дин.

месечно. Очни лекар д-р Ђорђе Нешић отступио

је такође због велике заморености. На његово је
место Управни одбор ангажовао д-р Жарка Трп-
ковића, санитетског пуковника, са хонораром од

10 дин. по посети. За лекара болести носа, грла и

уста остао је и даље д-р Љубиша Вуловић са хо-

нораром 10 дин. од визите. Ови су хонорари доц-

није повећани на 20 динара.

Овакав систем лечења остао је све до 1927

год. када је установљена „Болесничка благајна Бео-

градске Трговачке Омладине". Сви пређашњи чла-

нови друштвених правила о помагању у болести

укинути су на ванредној скупштини од 7 августа
1927 год. а на место њих донет је један члан (138)
који гласи: „Редовне чланове у болести удружење
ће помагати и лечити по одредбама ових правила и

правилника Болесничке благајне Београдске Трго-
вачке Омладине".

Законом о осигурању радника на случај боле-

сти, изнемоглости и смрти (1924 год.) обухваћено
је и све трговачко помоћно особље. Трговци, као

послодавци и само трговачко помоћно особље пла-

ђали су Средишном уреду за осигурање радника

приносе које је закон предвидео. Али и поред тога

што је по закону морало бити већ осигурано код

Средишног уреда за осигурање радника, трго-

вачко помоћно особље чланови Београдске Тр-
говачке Омладине —• ипак се радије обраћало за

помоћ у случају болести Београдској Трговачкој
Омладини. А то стога што је у Београдској Трго-

вачкој Омладини наилазило на бржу и бољу помоћ,
а често и на специјалне услове лечења. Отуда се

изродила нелогичност ствари. Наиме, трговци по-

слодавци и трговачко помоћно особље плаћају
знатне суме Окружном уреду за осигурање радника,

а међутим чланови трговачки помоћници и уче-

ници лече се у Београдској Трговачкој Омладини.

Да би се то отклонило појавила се идеја о осни-

вању самосталне институције за лечење и обезбе-

ђење трговачких помоћника. Предлог је дошао од

стране Љубомира М. Ћуковића, трг. (акт од 5 но-

вембра 1925 год.). Управа је прихватила ову идеју

и већ се 9 новембра исте године обратила Сре-

дишном уреду за осигурање радника у Загребу и

Министарству социјалне политике. Министар соци-

јалне политике прихватио је молбу и унео у Фи-

нансијски закон овлашћење за оснивање приватне

самосталне Болесничке благајне. Међутим Бео-

градска Трговачка Омладина обратила се поново

молбом Министру социјалне политике (актом бр.

1610 од б априла 1927 год.) са изјавом, да се жели

користити одредбом чл. 285 става 3 финансијског

закона за 1927/8 год. Министар социјалне политике

решењем бр. 3452/IV од 12 априла 1927 год. одо-

брио је Београдској Трговачкој Омладини да може

на основу чл. 285 Финансијског закона за 1927/8

год. основати своју Болесничку благајну као месни

орган Средишног уреда за осигурање радника (§

202 Закона о осигурању радника). У смислу овога

је израђен и пословник Болесничке благајне као до-

пуна § 176 статута Средишног уреда за осигура-

ње радника. Пословник је одобрио Министар соци-

јалне политике решењем бр. 5403/IV од 17 јуна

1927 год. Имајући још пре тога овлашћење скуп-

штине за рад на оснивању самосталне Болесничке

благајне, управа је одмах по коначном решењу Ми-

нистра соцњалне политике 6 јула 1927 год. издала

овај проглас на београдске трговце и помоћно

особље:

~Финансијским законом за 1927-8 год. § 285

дозвољено је Београдској Трговачкој Омладини да

оснује своју Болесничку благајну, која he имати

сва права и дужности окружних уреда за осигу-

рање радника.

Господин Министар социјалне политике сво-

јим решењем од 17 и 18 јуна ов. год. потврдио је

правилник Болесничке благајне Омладине и наиме-

новао прву управу.
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Благајна ће почети са радом 1 августа 1927.

Београдска Трговачка Омладина, узимајући на

себе да води бригу о осигурању трговачког помоћ-

ног особља на случај болести, изнемоглости и смрти,

примила се још једне велике и тешке дужности, а

искључиво у интересу трговачког подмлатка.

Трговачко помоћно особље, чији се број у Бео-

граду цени на четири хиљаде, има свој специјални
положај и специјалне захтеве. Београдска Трго-
вачка Омладина, која од 1880 год. води бригу о

здрављу и интелектуалном васпитању трговачког

подмлатка —. за што је добила највиша признања

најбоље је квалификована да предузме на себе и

дужности осигурања трговачког помоћног особља.

Она се нада и прима те дужности са уверењем да

ће наићи на најбољи одзив и потпору како од

стране трговаца тако и од стране трговачког по-

моћног особља.

Осигураним чланом Болесничке благајне Бео-

градске Трговачке Омладине може бити само ре-

дован члан Омладине, који је запослен у трговач-

кој радњи у Београду и то као: ученик, помоћник,
продавац, благајник, агент, путник, књиговођа, де-

ловођа и слично. Ступање у чланство Болесничке

благајне врши се пријавном листом коју подноси

послодавац. Напомињемо да они који се осигурају

у Благајни не морају бити осигурани код Уреда.
Они пак, који су већ осигурани код Уреда, имају
се јавити и пријавити за осигурањс у Благајни
омладине Кнез Михајлова ул. 14.

Скрећемо пажњу да су врло тешке последице

за послодавца који своје особље не пријави за оси-

гурање, те је и у интересу послодавца да о томе

води најбрижљивије рачуна и да своје особље оси-

гурава првенствено код Болесничке благајне Бео-

градске Трговачке Омладине.

Београд, 6 јула 1927 год.

Београдска Трговачка Омладина

Претседник,
Благоје Ј. Антонијевић с. p.«

Пословођа,
Никола М. Јовановић с. р.

Благајна је отпочела са радом l-VIII-1927.

Београдска Трговачка Омладина је обавезна

да подмирује једну четвртину управних трошкова
Болесничке благајне. По томе је у 1927 год., (од по-

четка рада Благајне 1 августа до 31 децембра) до-

платила 38.284 дин.; у 1928 год. тај допринос из-

носи 68.149,20 дин., а за 1929 год. 92.361,30 дин.

Ову велику и значајну тековину Београдске

Трговачке Омладине на пољу социјалнога збриња-
вања трговачког помоћног особља поздравио је

искрено и топло сав наш трговачки сталеж п тр-

говачко помоћно особље. Тиме је Београдска Трго-
вачка Омладина, поред школе, добила још једну ин-

ституцију у којој је усредсређено здравствено ста-

рање за трговачки подмладак. До- сада рад удру-

жења као социјалне институције овим је знатно

проширен и његово испуњење обезбеђено.
Из приказа рада Болесничке блага_'не Београд-

ске Трговачке Омладине видеће се најбоље њен

значај и утицај на здравствено стање трговачког

подмлатка.

Чланство Болесничке благајне Београдске Тр-
говачке Омладине непрестано је у порасту: 1927

год. .1815, 1928 год. 2726, 1929 год. 2931, 1930 год.

3316. Просечна обезбеђена надница осигураних чла-

нова износила је: 1927 год. 27.11 дин., 1928 год.

30.13 дин., 1929 г. 30.50 дин., 1930 г. 29.50. Број обо-

лења и кућних посета достиже велику цифру:

случајеви оболења кућне посете

1927 900

1928 4812 796

1929 8200 1186

1930 7070 945

Трошкове око лечења оболелих чланова са-

стављају ове врсте: издатци за лекове; издатци за

лечење у болници. санаторијуму, бањи и на про-

мену боравка; потпоре у хранарини; трошкови по-

рођаја; издатци за погребнине; издатци за негу

зуба. Сви ови трошкови изнели су: 1927 год.

87.468,39 дин., 1928 год. 718.823,45 дин., 1929 год.

1,141.593,44 дин., 1930 год. 1,723.524,60. Посебно,

у свакој врсти издавања су се овако кретала:

Сем овога, долазе још управни и лекарски тро-
шкови:

Управни трошкови Лекарски трошкови
1927 72.307,08 36.775,
1928 165.906,66 183.837,87
1929 205.833,51 262.288,87
1930 270.177,81 296.166,26

Као што се види, све су позиције издавања у

порасту што сведочи о сталном разграњавању

здравствене службе. За непуне четири године рада

Болесничке благајне, Б. Т. 0. је, дакле, дала јасан

д-оказ коли-ко јој је стало до уздизања здравственог

нивоа, лечења као и до свеопштег социјалног ста-

рања за своје чланове.

Година
Издаци за

Jiebobe

Трошкоби болничког

лечења, санаторијума,
бања и пром. борабка

Потпоре у

хранаринн

Издаци за

порођаје
Трошкови
погребннне

1927
1928
1929
1930

19.907.19
184.595.49
300.327.21
228.765.47

21.016.47
207.097.42
294.832.66
440.536.96

23.219.24
218.154.81

405.107.32
388.638.50

7.416.50
47.250.

74.772.20

80.723.60

1.788.-

12.064,-
20.580.
18.516.
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Што се приноса тиче, из Rora се покривају сви

трошкови, он се кретао овако:

У току 1929 год. Болесничка благајна Београд-
ске Трговачке Омладине проширила је своје посло-

вање и на подручје града Скопља, основавши своју
Експозитуру, која је почела да ради 1 новембра
исте године. До краја фебруара 1930 год. чланство

Експозитуре у Скопљу достигло је цифру од 551.

Од дана оснивања, па кроз свих педесет година

провлачи се као црвена нит у раду Београдске Тр-
говачке Омладине тежња да оснује сопствену бол-

ницу за своје чланове. Брига о болници била је
стална. Увек на дневном реду. 1906 г. Управни од-

бор се обратио Београдској општини, да му се

уступи погодно земљиште за подизање болнице. На

предлог тадашњег претседника Косте Д. Главинића

на седници општинског одбора од 5 јуна донето је
ово решење:

„Да се ова молба усваја и да се Београдској
Трговачкој Омладини уступи на бесплатну послугу

потребан простор општинскога земљишта, где га

Општина има, за подизање болнице с тим да ово

уступљење важи само донде док подигнуте зграде

буду служиле за болницу, а чим то престане, тим

самим постају општинска својина. Које he се зем-

љиште уступити Омладини за ову цељ, одредиће
се накнадно".

Проучавајући трошкове подизања зграде за

болницу и узевши у обзир велику удаљеност on-

штинског земљишта, на коме би се у смислу са-

нитетских прописа болница имала да подигне,

Управни одбор је пришао солуцији о закупу готове

погодне зграде за болницу. Ради тога је расписао

конкурс за куповину зграде (30 јануара 1907 год.).
Али се питање, из разних узрока, и овога пута није
могло решити.

У даљем раду око болнице Управни одбор са-

општава у своме извештају XXV редовној скуп-

штини (6 маја 1907 г.), да је израђен „пројекат

правила болнице Београдске Трговачке Омлади-

не, али, како је број оболелих чланова коЈима су

нужни болничка нега и лечење врло мали и управо

незнатан (у 1906 г. свега пет случајева), а издаци

око зидања или куповине погодне зграде, затим,

за прво снабдевање дужним потребама унутраш-
њег уређења болнице и даље стално одржавање

не би одговарали ни уколико броју болесника, а

ни материјалним средствима удружења, то је

Управни одбор предложио, да се још за сада не при-

ступа оснивању болнице, већ да се то остави за

доцнија времена". У истини, већ у то време потреба
за болницом није се тако прешно осећала, благода-

рећи добро уређеној здравственој служби и осет-

ном побољшању хигијенских и социјалних прилика

трговачког помоћног особља. И без болнице удру-

жење се у највећој мери старало о здрављу својих
чланова. Број лекара повећаван је сразмерно броју
чланова. Али и поред свега тога па и оснивања Бо-

лесничке благајне, идеја о подизању сопствене бол-

нице није напуштана. У циљу њена остварења осно-

ван је и нарочити неприкосновени фонд под именом

~Фонд болнице Београдске Трговачке Омладине“.

Први оснивач овога фонда је поч. Лепосава М. Јо-
вичић за чију је успомену њен супруг Илија М. Јо-
вичић, трг. београдски, уложио 1906 г. 1000 дин.

Даље су приложили Болничком фонду Мица М.

Павловић (1927 год.) 2000 дин.; Тина и Јован Лу-
чић, трг. (1927 год.) 5000 дин. за спомен на поч.

Станимира Мирковића трг.; Фирме Коста Нико-

лић и друг и Коста Николић и Јовановић (1928 год.)
5000 дин. за спомен на поч. Косту Николића, трг.;

Катица М. Миловановић (1928 год.) 2000 дин. за

спомен на свога супруга поч. ЛАихајла Миловано-

вића, трг.; Анка С. Ранковић (1929 год.) 500 дин.

за спомен на свога супруга поч. Спасоја Н. Ранко-

вића, трг.

Највећи прилог Фонду болнице дали су Ни-

кола Д. Кики, трг. београдски и супруга му Евге-

нија. Они су завештали Београдској Трговачкој
Омладини своје велико имање у вредности више

милиона динара, за подизање и издржавање бол-

нице Београдске Трговачке Омладине за сав трго-

вачки сталеж. Г-ђа Мица М. Павловић приложила

ie 1927 год. 125.000 дин. приликом десетогодиш-

њице смрти своје кћери Вукосаве-Вуке. Овим је
поч. Вука учвршћена у ред великих добротвора

болнице Београдске Трговачке Омладине. Она је

први велики добротвор ове болнице.

Стање фонда болнице на концу 1930 год. изно-

сило је суму од 169.173 дин.

Са поуздањем можемо рећи, да неће проћи још

дуго времена, па he се болница Београдске Трго-

вачке Омладине ставити у ред остварених уста-

нова на корист трговачког подмлатка и целокуп-

ног трговачког сталежа, захваљујући у првом реду

легаторима и великим добротворима г-ђи Евгенији

Кики и поч. њеном мужу Николи Д. Кики. Желећи

да још за свог живота оствари жељу свог поч.

мужа,. госпођа Евгенија Кики одрекла се свог удо-

вичког уживања у корист подизања болнице. Бла-

годарећи овој чињеници начињен је трампом спо-

разум са Београдском општином. Добијен је плац

велики 1600 м 2 на Топчидереком Брду, те he на

Год. Заостатаћ Задужење Наплаћено Наплаћено %

од задужења

1927
1928
1929
1930

162.767,—
392.119.—
436.065.—

319.374.80
1.529.221,—

1.842.289.—
1.779.381.—

229.983.34
1.229.870.—
1.732.780,—
1.668.513 —

58.51%
76.820/о
84.00%
93.76o/o
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њему бити подигнута Трговачка болница, задуж-
бина Николе и Евгеније Кики.

Помагање чланова у нужди

У ред хуманих задатака Београдске Трго-
вачке Омладине долази и збрињавање чланова

у нужди.

Материјалну помоћ предвиђају још прва пра-

вила (1881 г. чл. 22-26). Редовне чланове, који без

своје кривице остану без службе или занимања,

друштво помаже три недеље дана по један динар

дневно, ако у једно исто време има без посла њих

пет; а по 0.80 дин, дневно ако их има преко пет.

Поред тога, по изменама и допунама у правилима

од 1886 г. сваки овакав члан ослобађа се плаћа-

ња чланског улога за време док је без службе.
Ова је одредба остала у важности још и данас.

Доцније, временом материјална помоћ члановима

у нужди повишена је и у погледу дужине времена

помагања и у погледу висине дневне помоћи, све у

сразмери општих животних прилика (1 дин.

дневно за један месец, а ако је и болестан онда

за четири месеца чл. 58

већава се време од један на два месеца, а ако је
болестан шест месеци (чл. 146-8). Болесном члану

удружење даје путни трошак до 300 динара ради

одласка кући на лечење (чл. 142

Исто тако Удружење се старало и о изнала-

жењу. посла својим незапосленим члановима. У

правилима од 1881 год. о томе се налази следећа

одредба:

Да је дужност управе »да сваком члану, који
је без занимања остао, занимање нађе, било у стру-

ци, којој припада, било у каквом другом послу. Ни

у ком случају неће се допустити да се дотични члан

за време од три недеље лаћа и таквог посла, ко-

јим би шкодио будућности својој“. (чл. 24) Ова је
одредба, нешто мало измењена, остала стално у
свима правилима удружења, до најновијих (чл.
149

Не рачунајући године светскога рата, за 36

година, како показује друштвено књиговодство,

издато је на име лечења и материјалне помоћи (за
неке године нема података) 835.678.87 динара.

Морално старање

Под моралним старањем подразумевамо сву

делатност Београдске Трговачке Омладине, .која
је имала за циљ да утиче на стварање што повољ-

нијих услова за развитак тргов.ачког сталежа и тр-
говачког подмлатка. У овоме је најзначајнији по-

сао који се односи на утицање код државних ор-
гана за доношење потребних и добрих закона. Пр-
ва значајна акција у овом правцу била је 1903 год.

Тадањи бурни догађаји изазвали су, између оста-

лога, и једну полициску наредбу, којом се захте-

вало да се, поред слугу и слушкиња, и трговачки по-

моћници подвргавају лекарском прегледу, слика-

њу и другим недоличним процедурама. Из овога се

добрим делом изродила и мартовска демонстра-

ција у којој су, заједно са великошколцима, бројно

учествовали и трговачки помоћници устајући у од-

брану части и угледа.

Београдска Трговачка Омладина схватајући

велику неправду, којом се ишло на унижење цело-

купног трговачког сталежа, у заједници са Срп-
ским трговачким удружењем и Трговачким бол-

таџијским еснафом уложила је протест код над-

лежних против ове наредбе захтевајупи да се она

одмах повуче. Благодарећи овој акцији Београдске

Трговачке Омладине наредба је повучена, а сви по-

хапшени трговачки помоћници пуштени су на слобо-

ду. По накнадном објашњењу старешине Трговин-

ско-болтаџијског еснафа у Београду Петра К. Ра-

довановића од 1 маја 1903 г. ~трговачки помоћници

и ученици неће се уписивати код полицијске вла-

сти, нити се морају сликати, ни лекарски прегле-

дати, већ ће трговачки помоћници (калфе) сами

закључивати нарочите уговоре са својим господа-

рима, код којих у службу ступају, а ученици (ше-

грти) he се само уписивати код еснафа. Трговци

су дужни да еснаф обавесте о уговору са помоћ-

ницима и да пријаве шегрте и њихово време и оста-

ле услове учења ради уписа у еснафске књиге“.

Из извештаја на годишњим скупштинама ви-

димо да се највише радило на регулисању раднога

времена и отварању и затварању радња. У овим

настојањима Београдска Трговачка Омладина је

вазда полазила највише са гледишта интереса пра-

вилног и несметаног рада у школи и здравствених

потреба.
У доба оснивања Београдске Трговачке Омла-

дине и раније нису постојале никакве законске од-

редбе којима би било регулисано радно време и

време отварања и затварања радња. 0 томе се не-

што мало говори у Уредби о еснафима од 14 ав-

густа 1847 г. и у њеним додатцима од 1849 и 1853

год„ као и у закону о устројству Трговачко-занат-

лијског одбора од 1870. год. Али ниједна од тих

законских одредаба ни]е била непосредна, јасна и

без икакве санкције. Према томе, ни радно време,

ни отварање и затварање радња ничим нису били

регулисани. |ош није изумрла генерација грговаца,

који су на себи осетили и поднели све недаће нео-

граниченог радног времена и немања одмора. Трго-

вине и занатлијске радње отварале су сс рано ују-

тру, у четири сата, па се држале непрекидно ог-

ворене све до дубоко у ноћ, до 11 и 12 часова. I а-

дило се непрекидно 18—20 сати.

Стављајући себи у задатак, да води бригу о

здрављу и просвећивању својих чланова, као двама
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важним факторима од којих највећим делом за-

гиси успех у животу, Београдска Трговачка Омла-

дина је одмах схватила нераздељивост овога рада

од питања величине раднога времена и одмора у

трговачким радњама. На решавању овог питања и

његову довођењу у склад са општечовечанским,

верским, здравственим, материјалним и просвет-

ним интересима, радило се непрекидно од дана по-

станка Београдске Трговачке Омладине. Почев још
од 1884 г. Београдска Трговачка Омладина је по-

дносила молбе и претставке надлежној државној
власти (Министру народне привреде, Министру

унутрашњих дела, Министру просвете) да се уреди

трајање радног времена и да се бар оно мало за-

конских одредаба о затварању трговачких радња

недељом и државним празницима, који су у ка-

лендару црвеним словима обележени, поштује и

примењује. Велики је број ових претставака. Али су

све оне имале исту судбину. „За ту меру нема

се ослонца у закону“ —• био је стални одговор на

сваку од поднетих молби. Тако се у овоме мучило

и натезало све до 1890 г. када се, захваљујући пре-

дусретљивости Димитрија Катића, тада потпрет-

седника Народне скупштине, ово питање кренуло са

мртве тачке. Наиме, управа Београдске Трговачке
Омладине израдила је неку врсту законског нацрта

о затварању трговачких радња недељом и у одре-

ђене празнике. Димитрије Катић, увиђајући оправ-

даност овога захтева и осећајући и сам потребу
да се за рад у трговини створе повољнији услови,

примио је овај предлог и узео на себе да га спро-

веде кроз Народну скупштину. У томе је и успео.

Решењем Народне скупштине од 15 априла 1890

год. утврђени су недеља и други наведени пра-

зници као дани одмора у трговачким и занатским

радњама и одређене су казне за огрешења о ове

прописе. У Министарству унутрашњих дела за из-

вршење и спровођење закона заузео се исто тако

свесрдно Њ. Пр. Митрополит Михаило. Овим је Бе-

оградска Трговачка Омладина постигла велики мо-

рални успех.

И овде се ништа није говорило о в’еличини

радног вре.мена у радне дане. Најважније је било

прво обезбедити најпотребнији одмор. Мало већи

напредак у овоме учињен је 1904 год. када је донет

први Закон о затварању трговачких радња и за-

натских дућана у недељне и празничне дане. У

овоме важноме акту учествовала је активно и Бео-

градска Трговачка Омладина, коју је у одбору за

израду законског пројекта заступао Марко Вуле-

тић. Претставник Београдске Трговачке Омладине

предлагао је да максимум радног времена у трго-

вачким радњама радним данима буде 12 часова, а

2 су сата за одмор. Даље, недељом и утврђеним

празницима да се загарантује апсолутан одмор.

Од доношења овога закона школе за васпитање

и стручно спремање трговачког помоћног осо-

бља (Трговачке школе Трговачке Омладине) знат-

но су напредовале. Још је већи напредак у овом

учињен 1910 год. када је донет нов закон о рад-

њама. У одбору за израду пројекта овога закона

учествовала је и Београдска Трговачка Омладина

преко Српског трговачког удружења.

Послератне прилике створиле су и у овом хаос,

те је питање радног времена и отварања и затва-

рања радња понова дошло у ред оних чије је пра-

вилно и целисходно решење увелико интересовало

Београдску Трговачку Омладину. У свима фазама

решавања овога питања после рата Београдска

Трговачка Омладина је узела најактивније учешће.
Год. 1921 у заједници са претставницима Трговачке

коморе, Српског трговачког и Колонијалног трго-

вачког удружења донета је резолуција у којој се

тражи:

~1) да недељом и у законом одређеним дани-

ма имају све врсте трговачких радња бити затво-

рене целога дана;

2) апелује се на Господина Министра унутра-

шњих дела и Господина Министра социјалне по-

литике - преко Трговачке коморе да се закон

о радњама примењује у свима својим одредбама, у

којима је одређено радно време и казна за оне тр-

говце, који се о ово огреше итд. ’
Год. 1922 донет је закон о заштити радника,

по коме се радно време у трговачким радњама за

платежно помоћно особље утврђује на 8 до 10 ча-

сова дневно. Како he се у којим врстама трговач-

ких радња одредити трајање рада, одређује Мини-

стар социјалне политике у споразуму са Министром

трговине и индустрије, а по саслушању заинтере-

сованих професионалних органивација. Истим пара-

графом одређено je: ~о времену отварања и затва-

рања радња у појединим местима одлучиваће, по

саслушању надлежних професионалних организа-

ција, Министар социјалне политике или онај орган,

на кога он пренесе ову надлежност .
У спровођењу ове законске одредбе, око из-

раде посебне уредбе о отварању и затварању тр-

говачких радња и занатских радња Београдска

Трговачка Омладина j’e у свакој прилици узимала

најактивније учешће.
Београдска Трговачка Омладина је на овоме

питању радила и у другом правцу. Она се оора-

ћала директно на сам трговачки сталеж и апело-

вала на племенитост и увиђавност трговаца, на

њихову љубав према трговачКбм подмлатку, изно-

сећи и доказујући свеколику обострану корист од

решења питања величине радног времена и одмора

у трговачким радњама у духу савремених потреоа

трговине и друштва. Ради тога су се по позиву и

на иницијативу Београдске Трговачке Омладине

одржавале конференције, зборови и конгреси.
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1883 г. Београдска Трговачка Омладина се по о-

воме обратила Трговачко-занатлијском одбору.
Год. 1888 одржала је у истом циљу велики збор. А

14 јуна 1906 год. упутила је свима београдским
трговцима следећи апел: - “Управа Београдске
Трговачке Омладине, водећи озбиљно рачуна о

добро схваћеним интересима самих трговаца у по-

гледу њихова здравља и одмора, као и о здрављу
и просвећивању њихових помоћника, мишљења је
да би већ једном крајње време било, да се и у нас

реши питање о отварању и затварању радња у

радне дане, као што је то већ уређено у другим
земљама.

Пошто је стекла уверење да има трговаца, а

нарочито бакала, који у радне дане држе своје
радње отворене од 4 часа изјутра до 11 часова у

вече, дакле 19 часова рад а, услед чега њи-

хови помоћници немају потребног одмора, а још
мање времена да се као ученици наше Трговачке
школе спремају за недељне и празничне школске

часове Управа Београдске Трговачке Омладине

сматра, да је овако дуго држање радња убитачно
и по здравље самих трговаца и по здравље њихо-

вих помоћника и да се ово питање може и код нас

уредити, како у интересу одмора и трговинског

напретка самих трговаца, тако и у интересу трго-

вачког подмлатка”.
14. јуна 1906 г.

Београд
Претседник

Београдске Трговачке Омладине

Спасоје Н. Ранковић, с. р.“

Реченога дана конференција је одржана и била

је врло добро посећена. На њој је утврђена једно-
душност свих трговаца да из властите иницијативе
реше ово питање у духу савремених потреба. Ре-

зултат ове конференције био је тај, што је иза-

бран одбор од 16 лица са задатком да изради

предлоге и поднесе их другој конференцији. Дру-
га конференција је одржана 25 јуна и на њој је
усвојена ова резолуција:

«1) да се почевши од 15. јула о. г. детаљне ба-

калске радње отварају лети и то од 1 априла до

30 септембра у 5 часова изјутра, затварају у 9 ча-

сова увече; 2) зими од 1 октобра па до 31 марта

да се отварају у 6 часова изјутра, а затварају у 8

часова увече; —. 3) суботом и уочи дана, кад се

по закону радње држе затворене, да се може др-

жати отворена радња и преко горе утврђеног
часа, по потреби и 4) недељом и у дане када закон

наређује да се не сме никако отварати, а још мање

пазаривати«.

Поред тога је одлучено, да се за сваки кварт

изаберу по три лица из трговачког сталежа, која he

контролисати трговце да ли се држе ових одлука.

Затим видимо да Београдска Трговачка Омла-

дина 1910. год., у заједници са Српским трговач-
ким удружењем, активно сарађује на изради новог

закона о радњама.

По предлогу Београдске Трговачке Омладине
Трговачка комора је усвојила нарочити тип уве-
рења за трговачко помоћно особље.

После рата опет се највише радило на регули-
сању радног времена и отварању и затварању

радњи.
Гласом чл. 5. закона о радњама, пошто се

Београдска Трговачка Омладина сматра важном

привредном установом, њој се шаљу на разма-

трање и на стављање примедби сви законски на-

црти који се тичу привреде и њеног унапређења.
Год. 1922 Министарство социјалне политике

послало је Београдској Трговачкој Омладини на

мишљење пројекат закона о обавезном осигурању

трговачког помоћног особља. Мишљење Београд-
ске Трговачке Омладине је гласило, да се ово оси-

гурање изведе ван радничког и спроведе преко Тр-
говачког фонда.

То би био у најважнијим цртама рад Београд-
ске Трговачке Омладине на унапређењу и заштити

интереса њених чланова. Дубоке су моралне по-

буде тога рада. Оне леже у тежњи да буде добро,
да се увек обезбеде највише могући усл.ови за ства-

рање доброга, да се сваки припадник трговачког
сталежа учини највећим и најиздашнијим друштве-

ним корисником.

ђ) РАД НА ОПШТЕМ УНАПРЕЂЕЊУ ПРИВРЕДЕ

Када се посматра рад Београдске Трговачке
Омладине у свима њеним правцима види се да је
сва та делатност од самог почетка била срачуната

са једним циљем: да се за трговину као важну

грану привредне делатности створе што повољ-

нији услови, да јој се обезбеди успешан и несметан

развитак. Јер образујући и ваопитајући генерације
трговачког подмлатка Београдска Трговачка Омла-

дина је унапређивала трговачки сталеж као целину,

настојала је да се у трговини одмењују стручне и

способне снаге, да се одрже добре традиције у

трговачком сталежу. Томе је циљу доприносио и

рад на здравственом пољу, и морално помагање

чланова и сталежа. Али, ипак, има две области у

којима је Београдска Трговачка Омладина непо-

средно радила на општем унапређењу привреде.

Тај рад Београдска Трговачка Омладина спрово-

дила је кроз своје ГТривредно оделење, преко орга-

низације Савеза и конгреса свих трговачких омла-

дина и „Трговинског гласника”.

Привредно оделење

Привредно оделење Београдске Трговачке
Омладине основано је 1904. Идеју о оснивању при-
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вредног оделења први је покренуо Тодор Ј. Ми-

јаиловић, који се старао и о његову уређењу
по угледу на Српско привредно друштво »При-

вредник» у Загребу. На челу Привредног оделења

Тодор Ј. Мијаиловић је остао за све време његова

опстанка и рада. Своју идеју о Привредном оде-

лењу Мијаиловић је образложио на седници управ-

ног одбора од 8 априла 1904 год. који ју је прихва-

тио у свему. Установљење Привредног оделења

спроведено је на ХХШ редовној друштвеној скуп-

штини (24 маја 1905 год.) и о њему су донете све

нужне одредбе. У правилима је овако мотивисано

оснивање Привредног оделења: „Ради унапређења

српске народне привреде уопште оснива се При-

вредно оделење под именом »Привредно оделење

Београдске Трговачке Омладине». (чл. 164).
«3адатак је Привредног оделења да васпитава

српчад у народном духу и да их помаже у изу-

чавању и усавршавању у занатима, трговини, инду-

стрији и пољопривреди» (чл. 165). У прво време

сва је администрација вођена под именом Београд-
ска Трговачка Омладина Оделење за васпитање

трговачког и занатлиског подмлатка.

Свој задатак изводи Привредно оделење тиме,

што одабира, по препорукама учитеља и свеште-

ника, сиромашну, а у свему ваљану децу по свр-

шетку основне школе и намешта их код спремних

и угледних трговаца, занатлија, малих индустри-

јалаца и пољопривредника на практично изучавање

разних корисних привредних послова. Одабирање
дечака врши се на основу оцена о учењу и владању,

здравствености и моралу. При намештању дечака

води се рачуна првенствено о стручној спреми го-

сподара, мајстора, па затим о његовом угледу у

друштву, карактеру, честитости и домаћим прили-
кама. На који he се привредни посао упутити дечак

зависи од његових физичких способности, које
утврђује лекар друштвени (известан број година

лекарску службу вршио је бесплатно Др. Ћира
Панић), а затим и од наклоности дечакове. Дечаци

питомци намештају се и код културних, првдредно
развијених и нама пријатељских народа, као и у

привредно напредним крајевима отаџбине. Док се

деца потпуно и у свему не опреме задржавају се

у Београду 3—4 дана. За то су време на стану и

храни у Привредном оделењу. У почетку су сме-

штана по одобрењу Мин. просвете и црквених по-

слова и управе друштва «Св. Саве» у друштвени

дом. Доцније у кућу Београдске Трговачке Омла-

дине у Књегиње Љубице ул. бр. 26. Пред полазак

дечаци су фотографисани. Све фотографиЈе чу-

ване су у албуму.
Ради намештења најпре је Г. Мијаиловић сту-

пио у везу са првим ,и најбољим мајсторима ра-

зних заната у Иlностранству. Доцније је овај' посао

уређен у свему по »Привредниковом« обрасцу. Са

»Привредником« стајало се у најтешњој вези за све

време рада Привредног оделења. Преко »Привред-
ника« намештани су наши дечаци на пзучавање тр-

говине и заната. »Привредник» је водио о њима

бригу и старање у свему као и о својим питом-

пима. То је трајало све до 1908 г. када су аустриј-
ске власти забраниле сваку везу »Привредника« са

Београдом и Србијом. Тада је Привредно оделење

отпочело свој посао самостално, преко својих по-

вереника у главним местима Аустро-Угарске.
Како је Привредно оделење наишло још у са-

мом почетку на врло повољан пријем наводимо за

пример резолуцију учитељске окупштине у Бео-

граду 1904 г. која гласи.

1) « Учитељска скупштина налази, да је

спремање ваљаних занатлија врло важно питање

за напредак наших заната и занатске индустрије,
те према томе одашиљање младића на изучавање

разних заната у иностранство сматра као средство,

којим се може послужити у оскудици ваљано уре-

ђених занатских школа.

2) Одајући признање и захвалност покрета-

чима ове идеје скупштина препоручује целокупном

учитељству Краљевине Србије да идеју ову својски
потпомогне.

3) Како се наш народ у огромној већини бави

земљорадњом, а како су код нас све гране земљо-

радње неразвијене, учитељска скупштина налази,

да док се не оснују ниже пољопривредне школе

наши земљорадници своје младиће шаљу преко При-

вредног оделења Београдске Трговачке Омладине

у културније земље код земљорадника-пољопри-

вредника, где би се у рационалнијем обрађивању
земље могли усавршито».

Одбору за извршење задатака Привредног
оделења били су десна рука народни учитељи и све-

штеници. Они су одабирали, сваки у своме крају,

ваљану и сиромашну децу по свршеној основној
школи и препоручивали је Привредном оделењу.

Ово их је даље намештало на изучавање разних

корисних привредних струка. Велики је 6poj‘ ових

пријатеља-сарадника Привредног оделења на при-

вредном подизању нашег народа. Сви су они сво-

јим преданим радом много задужили и Привредно

оделење и сав наш народ, а у првом реду оне ма-

лишане, који су њиховом помоћи изведени на пут

самосталног рада и живота.

Доцније је Привредно оделење обратило наро-

читу пажњу земљорадњи. Тада је отпочето са на-

мештањем одраслијих сеоских младића, обично на

два лета и једну зиму на практичне земљорадничке

радове код напредниЈих земљорадника Срема, бли-

жега Баната и Бачке. 0 овим питомцима је бригу
водио прота Радослав Марковић из Инђије (СреМ).

Приличан број питомаца Привредно оделење је на-
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местило у Чехо-Словачкој на изучавање месар-

ског заната и техничке индустрије.
Ради надзиравања питомаца у њихову жи-

воту и раду Привредно оделење имало је у главни-

јим местима овоје поверенике. Преко повереника

одржавана је стална веза са свима питомцима. По-

вереници су били ови: Извозно друштво у Прагу за

Чешку, Шлеску, Моравску; Светозар Павков, за-

натлија у Н. Пешти за питомце у Будим Пешти,

Новој Пешти и околини; Коста Тодоровић, трго-

вац у Суботици. Поред ових »Привредник» је са

своје стране и даље продужио вођење бриге о

свима питомцима. Сем тога Привредно оделење је,
с времена на време и по потреби, слало своје иза-

сланике ради обилажења питомаца и прикупљања

извештаја о њихову животу и раду. Прикупљени
подаци убележавани су у књиге питомаца, а по-

том су обавештавани учитељи, свештеници и роди-
тељи. Тако су питомце лично обилазили претсед-

ник Привредног оделења Тодор Ј. Мијаиловић и

ондашњи претседник престоничке општине Коста

Д. Главинић. Са питомцима се одржавала стална

веза писмима, у којима су бодрени и окуражавани
да на послу истрају и да у раду и животу буду
вредни, ваљани, у сваком погледу и својим ста-

ријим верни и одани. Нарочита се пажња обра-
ћала у свима писменим и личним везама са питом-

цима, да се одрже у вери и националности. Стално

им је напомињано да се по свршетку учења имају
вратити сваки у свој крај, на практичну примену
стеченог знања и искуства у напредном свету.

При намештању питомаца на изучавање за-

ната, трговине или индустрије имало се на уму

првенствено оно, што је у нас било слабо и нера-

звијено, у чему смо били заостали; водило се ра-

чуна о најнеопходниЈим гранама радиности, као и

онима које су тада водили странци. Тежило се, да

се временом странци потисну националним изуче-
ним и спремним снагама. Од заната ови су изу-
чавани: браварски, кројачки, ковачки, месарско-ко-

басичарски, коларски, молерски, електротехнички,

механичарски, обућарски, опанчарски, кожарски,

столарски, пекароки, књиговезачки, часовничарски,

лимарски, стругарски, сарачки, фотографски, ћур-
чиски, воскарски, тапетарски, литографски, опти-

чарски, ужарски, посластичарски и други. Спре-
мало се у овим врстама трговине: галантериској,

мануфактурној, колонијалној, књижарској, гвож-

ђарској и др.

По последњој статистици у извештају При-
вредног одбора на XXXI редовној скупштини удру-

жења (20 априла 1914) број питомаца је изнео

1176. Ови су питомци намештени и то: 214 на изу-
чавање трговине, 956 на изучавање разних заната

и б на рационалну пољопривредну праксу. Од це-

локупнога броја питомаца умрло је 41 (3,7 9 / 0 ), на-

пустило место и вратило се кући 157 (13,35°/ 0 ),
враћено као непослушно 75 (6,3°/ 0 ), враћено због

болести и телесне неспособности 30 (2,5°/о). На

крају десете године рада остало је у ствари 873

питомца. Од ових су: постали самостални 15 (4 тр-

говца, 11 занатлија), запослени у трговинама у

иностранству и у земљи 153, запослено на занатима

у иностранству и у земљи 308, одало се другом

послу 3, на одслужењу војног рока 43 и на изуча-

вању свега 351. Од овога су: на трговини 31 и за-

натима 320. По струкама су питомци изучавали:

разне врсте трговина 180 и разне занате 690.

Правилна оцена корисности и важности рада

Привредног оделења огледа се, поред осталога,

још и у сталној помоћи, потпорама и прилозима

државе, општине, новчаних установа и појединаца
из свих сталежа.

Када је Привредно оделење проширило свој
рад и на збрињавање ваљане деце из Јужне Ср-
бије тада му је Министарство социјалне политике

доделило у име помоћи 50.000 дин. (по решењу бр.
343 од 14. маја 1920. г.) Од ове суме уступило је
Привредно оделење »Привреднику« у Загребу суму

од 30.000 дин.

Општина града Београда, на предлог одбор-
ника Марка С. Петронијевића, кројача, одредила је
Привредном оделењу на име сталне годишње по-

моћи по 1.000 дин. почев од 1905. године.

Главни одбор Народне банке Краљевине Ср-

бије решио је, у седници од 8 јануара 1905 год., да

се за 1904 годину па стално унапред сваке године

издаје на име помоћи Привредном оделењу по

2.000 динара.

Државни савет, као руковалац Задужбине

»Велим!иријанума» приложио је 1909 год. 1.000

дин. у злату. Београдска задруга, о прослави своје

двадесетпетогодишњице, приложила је 1.000 дин.

Ради прикупљања прилога Привредно оделење

j’e израдило нарочите касице и ове намештало у ве-

ликом броју на благајнама новчаних завода у Бео-

граду и главнијим местима у унутрашњости. Сви

су ови заводи врло ревносно се заузимали, а и сами

прилагали за циљеве Привредног оделења

Ради поучавања питомаца у штедњи још из

рана, док су на изучавању, Привредни одбор је

образовао »Фонд штедње питомаца». Известан

мали број питомаца улагао је у овај фонд, а новац

фонда је предаван у банку на приплод. Али услед
слабог одзива рад на овоме је морао бити обу-
стављен. Исто тако био је установљен и «Фонд пи-

томаца Привредног оделења« ради помагања че-

ститих и вредних питомаца при улажењу у само-

сталан посао. Међутим, ускоро потом Привредно

оделење је обуставило свој рад па овај фонд није
ни примењен.
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За време рата непријатељске власти уни-

штиле су сву имовину Привредног оделења. Од

архиве и другога није после рата остало ни трага.
Обнова рада могла се извршити само великим

напорима и средствима. Али се од тога одустало,

јер је у исто време пала и одлука »Привредника-»
да своје пословање пресели из Загреба у Београд.
Да за један исти посао не би постојале две инсти-

туције, и поред тога што су оне могле интимном

сарадњом саобразити свој рад да иде паралелно,

донета је одлука да Привредно оделење престане

са радом. Управа Привредног оделења израдила је
о томе мотивисан предлог, који је усвојен на XXXVII

редовној скупштини од 5. априла 1925 г. За испу-

њење жеља легатора Привредног оделења одре-

ђена Је у будуће секција од пет чланова.

Привредним оделењем управљао је Привредни

одбор. У први Привредни одбор делегирао је Управ-
ни одбор Београдске Трговачке Омладине, по .ре-

шењу од 8. априла 1904, ове своје чланове: Ми-

лана А. Јечменицу, Маринка М. Грујичића, Јована
Стојановића и Т>уру М. Бошњаковића. Овај се

одбор конституисао у својој седници од 13 априла

те године и изабрао за претседника Тодора Ј.
Мијаиловића, за потпретседника Милана А. Јечме-

ницу, за пословођу Маринка М. Грујичића, за бла-

гајника Јована Стојановића, а за саветодавног

члана професора Павла Аршинова, члана управе

»Привредника» у Загребу.

Затим је на XXIII редовној скупштини од 24

априла 1905 г. обављен избор првог Привредног
одбора у који су ушли: претседник Тодор Ј. Мијаи-
ловић, потпретседник Јоца Ж. Јовановмћ-Шапча-
нин, пословођа Ђура М. Бошњаковић и чланови

Милан А. Јечменица, Јован Стојановић, Живко С.

Богдановић, Димитрије М. Ђорић, Драгутин Н. Ђу-
кановић и Драгутин Ј. Ћуковић.

На последњоЈ редовној скупштини удружења
из мирног доба (XXXI од 20 априла 1914 г.) у

Привредни су одбор изабрани: Тодор Ј. МиЈаило-
вић (претседник), Јоца Ж. Јовановић-Шалчанин
(потпретседник), Маринко М. ГруЈичић (посло-

вођа), Никола С. Радовановић, Драгутин Н. Ђука-

новић, Јован К. Јовановић, Андреја Тошић, Тома

Ј. Лазаревић и Милован Д. Лазовић.

После рата приликом одлуке о ликвидацији

(1 априла 1925 г.) Привредни одбор су сачињавали:

Тодор Ј. Мијаиловић (претседник), Маринко М.

Грујичић (пословођа), чланови Андреја Тошић,

Тома Ј. Лазаревић, Тимотије Ђ. Танасковић,

Јован Црљеница, Коста Малушевић и ВоЈислав Д.

Милошевић.

г) САВЕЗ ТРГОВАЧКИХ

И ТРГОВАЧКО-ЗАНАТЛИЈСКИХ УДРУЖЕЊА

По угледу на своју матицу Београдску
Трговачку Омладину —основане су трговачке омла-

дине прво по Србији. У српству под Аустро-Угар-
ском и Турском основана су ова удружења много

доцније. Иницијатива је долазила од просвећених
и родољубивих Срба трговаца у тим областима, а

упути и савети од Београдоке Трговачке Омладине.

Програм и циљ овим су удружењима претежно на-

ционални а затим просветни и привредни. Са-мо, све

је ово било много ужег обима него у Србији, јер је
непријатељска државна управа спроводила општу
потиштеност и подређеност српског народа. Сва су

ова удружења имала много и тешких препона и ве-

ликих сметњи у своме раду и развитку још од првог

дана постанка. Тек после ослобођења и уједињења
њихов напредак је коракнуо, а нарочито од осни-

вања Савеза трговачких и трговачко-занатлијских
омладина у целој Краљевини.

Ради саветовања по свима питањима ових удру-

жења, Београдска Трговачка Омладина сазвала је
сва ова удружења у Краљевини Србији први пут
1907 године на конференцију, затим други пут на

конгрес 1911 год. и трећи пут на конгрес 1922 г.

На овом последњем конгресу учествовале су и Трго-
вачке Омладине из Босне и Херцеговине и Војводи-
не. Одзив је био увек задовољавајући. На овим кон-

гресима увек су биле главне теме Трговачке
омладинске школе (оснивање, једнообразна
настава и уџбеници, државна помоћ овим школама,

обавезна настава за све трговачко помоћно особље,

повластице свршеним ученицима ових школа у скра-
ћеном служењу сталног кадра, отварање и затва-

рање трговачких радња и радно време у њима).

Српска сарајевска трговачко-занатлијска омла-

дина организовала је земаљски конгрес* у Сарајеву
25, 26 и 27 септембра 1921 године. На овом кон-

гресу узеле су учешћа преко својих делегата Трго-
вачке Омладине из целе земље и донето је решење

да Београдска Трговачка Омладина припреми све

што је потребно за оснивање Савеза свију трго-

вачких и трговачко-занатлијских омладина и за

спровођење његове организације.

На Београдском конгресу од 1922 год., сазва-

ном од Београдске Трговачке Омладине, закључено

је оснивање Савеза трговачких и трго-

в а чik о - з а н а т л и јс к и х омладинаиз целе

државе (чл. 1 резолуције).

*) Тргобачће Омладине на територији бићше Аустро-

Угарске монархије до ослобођења састајале су се пођремено

у конгресе ради претресања cbnx ђажних питања. Органи-

затор ођих ђонгреса ybek је била Нобосадска Тргобачка Омла-

дина. Takab један ћонгрес одржан је у Земуну 25 маја 1908 г.
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Главне одредбе правила Савеза Трговачких и Трго-

вачко-занатлијских омладина

На конгресу Трговачких Омладина у Београду

од 10 и 11 септембра 1922 г. положени су основи

Савезу трговачких и трговачко-занатлијских омла-

дина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца у виду

Правила Савеза (23 члана). Главне су одредбе

Правила:

Чл. 1. Савез се оснива у циљу постизања што

већих успеха у задатцима трговачких и трго-

вачко-занатлијских омладина и што веће и тешње

међусобне везе ових удружења;

Чл. 3. Задатак је Савеза:

а) да узима иницијативу и морално -потпомаже

покрет за оснивање ових удружења у местима

где има услова за опстанак и развитак;

б) да прикупља у Савез сва постојећа удружења у

циљу лакшег и успешниј-ег постизања задатака;

в) да потпомаже оснивање по једнообразној на-

стави трговачких и трговачко-занатлијских шко-

ла за стручно и опште образовање трговачког и

занатлиског подмлатка;

г) да морално и правно заступа свакога члана Са-

веза удружење пред властима, корпорацијама
и другим лицима;

д) да проучава и даје своје мишљење о предлозима

појединих чланова Савеза;

ђ) да прописује правила и одобрава измене по

предлозима чланова Савеза; и

е) да води списак чланова Савеза.

Чл. 5. Управа Савеза: Управу Савеза са-

чињавају Београдска Трговачка Омладина и шест

Трговачких или Трговачко-занатлијских омладина,

које бира конгрес на три годиие.

Претседник упра-ве савеза је претседник Бе-

оградске Трговачке Омладине. Претседник, благај-
ник, пословођа упра-ве Савеза бирају се на првој
седници управе тајним гласањем.

Чл. 14. К о нг р е с: Конгрес се састаје једанпут
у три године. По потреби, нахођењу управе Савеза

или на захтев две трећине члано-ва Савеза, конгрес

се може сазвати и -више пута.

Пози-в на конгрес објављује се на два месеца

раније од састанка конгреса.

Правила ова потврдила је Београдска Трго-
вачка Омладина решењем Đp. 5926 од 20 септембра
1922 г.

Данас Савез б-роји 51 Омладину са укупно
12.000 чланова у свима Трговачким и Трговачко-за-
натлијским омладинама, од којих 33 Омладине
имају своје школе са преко 7.000 ученика.

РЕЗОЛУЦИЈЕ

КОНФЕРЕНЦИЈА И КОНГРЕСА

I

Резолуција конференције Београдске Трговачке
Омладине и изасланика Трговачких и Трговачко-за-
натлиских омладина из Краљевине Србије на дан

26 августа 1907 г. у Београду
Конференција је саслушала на своме првом са-

станку реферате и говоре одређених чланова ов-

дашње и чланова изасланика Трговачких и трго-

вачко-занатлиских омладина из земље о узроцима

који ометају напредак недељно-празничких трго-
вачких школа и о мерама за бољи развитак знања

и образовања трговачког подмлатка, па је одлучила:

1) Да се умоли Министар народне привреде,

да се као надлежан постара преко Мин. унутрашњих

дела за тачно извршење закона који важи о затва-

рању трговачких радњи у недељне и празничне

дане; и сваког најстрожије како у градовима тако

и у другим местима казни за ово неизвршење

з а к о н а. Уопште да се у овим данима не сме ни-

какав трговачки посао обављати.

2) Да се претстави Министру народне привреде

да је потребно, да се у пројект Закона о радњама,

који ће се сад поднети Народној
скупштини на одобрење, унесе у За-

кон обавезна настава за све трго-

вачке и занатлиске помоћнике и уче-
нике почевшиодове! 907 годи не с ти м,

да се овима не може допуштати про-

токолисање фирме код суда, ако не-

мајупоредосталихдокумената и све-

доџбу о стручном трговачком обра-
з о в а њ у.

3) Да се умоли Краљевска влада да се одмах

почев од ове године свима Трговачким и Трговачко-
занатлиским омладинама где постоје недељно-праз-

ничне трговачке школе, ооим школе Београдоке Тр-
говачке Омладине, одреди годишња потпора од

2000 динара.

4) Да се уреди наставни програм, који би био

једнообразан за све недељно-празничне школе у

земљи према месним приликама, у коме циљу сваке

године има се једанпут састајати конференција

свију изасланика земаљских у Београду, на којој ће

се претресати резултати постигнути у школама и

напретку трговачког стручног образовања.

5) Да се умоли Министар војни да одобри

скраћени рок служења у војсци оним свршеним

ученицима недељно-празничне школе, који буду ус-

пешно свршили четири разреда ове школе.

6) Умољава се Управни одбор Београдске Тр-
говачке Омладине да изради предлог према овој ре-

золуцији о свима овим тачкама и постара се о њи-

ховом извршењу код надлежних министара.
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II

Конгрес Трговачких и Трговачко-занатлијских
омладина одржан 11 априла 1911 г. у Београду

На првом конгресу српских трговачких и тр-

говачко-занатлиских омладина одржаном у Београ-

ду на други дан Ускрса 11 априла 1911 г. посврша-

вани су ови послови:

1) усвојен је пословник конгреса;
2) примљен је извештај Београдске Трговачке

Омладине о досадањем њеном раду на покретању и

оснивању Трговачких и трговачко-занатлиских о-

младинских удружења у Србији и Српству;

3) усвојен је предлог за оснивање Трговачких
и трговачко-занатлиских омладинских удружења и

Трговачких и трговачко-занатлиских омладинских

школа;

4) усвојен је предлог о једнообразном настав-

ном плану и уџбеницима у Трговачким и трговачко-

занатлиским омладинским школама;

5) решено је, да се идући копгрес одржи у Бе-

ограду 1914 г. на други дан Духова.

111

На I конгресу свих Српских трговачко-занатлиских
омладина и Трговачких и Занатлиских удружења

из Краљевине С. X. С. одржаном у Сарајеву 24, 25.

26 и 27 септембра 1921 г. донета је следећа

резолуција:

1) Јединствена организација свих Српских тр-
говачких и трговачко-занатлиских омладина извр-
шиће се стварањем Савеза свих српских трговачких,

трговачко-занатлиских и занатлиских омладина из

целе наше Краљевине. Београдској Трговачкој
Омладини поверава се вођење послова уједињених
омладина, те јој се ставља у дужност, да уз са-

радњу осталих омладина изради све што је потребно
за састанак другог конгреса уједињених омладина,

на коме има да се усвоје и приме правила савеза

свих омладина и спроведе његова организација;
2) Да наш привредни живот у уједињеној и

ослобођеној Отаџбини крене унапред, треба на све

могуће начине повести живу агитацију и у јавно-
сти и у народу, те тражити од меродавних фактора
да се закон о радњама, који важи у Краљевини Ср-
бији, протегне на сву Краљевину. У Босни и Хер-
цеговини нека се спроведе ревизија свих обртних
дозвола уз суделовање изасланика привредних орга-

низација, те да се обртне дозволе одузму особама,

које немају законске стручне спреме;

3) Да се постигне привредна самосталност на-

рода и државе, треба на првом месту држава, а за

њом све управне јединице, да васпитању трговачког
и занатлиског подмлатка посвете највећу пажњу и

пруже све услове за свестрано образовање омлади-

наца. У ту сврху треба влада ово васпитање уз са-

радњу главне Савезне управе омладине да систе-

матски организује. Читаво друштво треба ову акцију
да помогне.

4) Нарочито се истиче као прешна потреба
оснивање шегртских домова за васпитање трго-
вачких и занатлиских шегрта;

5) У свој краљевини има се као дан одмора и

дан за затварање радња увести недеља, без изнимке

на поједине конфесије;
6) Ради одбране наше Отаџбине од насртања на

привредна оогатства наше домовине
;

а нарочито
Босне и Херцеговине, не сме се ниједно привредно
оогатство изручити страном капиталу без учество-
вања и саветовања са привредним чисто народним
установама и без јавне и законске контроле. Треба
спровести ревизију свих досадашњих национализа-

ција страних предузећа у целој краљевини;

7) Београдска Трговачка Омладина сазваће

идући конгрес пошто спреми потребан материјал и

у томе време и место кад и где то буде најподесније.

IV

Трговачке и Трговачко-занатлијске омладине Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца окупљене у кон-

грес у Београду 10 и 11 септембра 1922 год.
после саслушаних реферата и говора донеле су на

закључку конгреса ову резолуцију:

1) оснива се Савез трговачких и трговачко-за-

натлијских омладина Краљевине Срба, Хрвата и

Словенаца са задатком да шири идеју и потпомаже

оснивање ових удружења и извођење њихових зада-

така;

2) да Савез потпомаже оснивање по једно-
образној настави Трговачких и Трговачко-занатлиј-
ских школа за стручно и опште образовање трго-
вачког и занатлијског подмлатка;

3) да се умоли Краљевска влада и Народна
скупштина да у најкраћем времену и уз најтешњу
сарадњу свих привредних редова у земљи изради

савремени закон о радњама, који ће садржавати

одредбе о обавезном похађању и свршавању Трго-
вачких и Трговачко-занатлијских школа ових удру-

жења, о унапређењу и заштити целокупне привреде

народне и о радном времену;

4) да Краљевска влада поклони највећу пажњу
и материјално потпомаже просвећивање и стручно

образовање привредног подмлатка народног у шко-

ла.ма Трговачких и Трговачко-занатлијских омла-

дина;

5) да се законом призна свршеним ученицима

Трговачких и Трговачко-занатлијских школа

удружења квалификација за право рада и право на

служење сталнога кадра скраћеним роком;

6) у нашој држави има и сувише празника,

неопходно је потребно да се број празника смањи
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и да се као општи дан обавезног одмора установи

недеља. Ово је нужно стога, да би се трговачком и

трговачко-занатлијском подмлатку створила могућ-
ност да у овај дан посећује школе и спрема се за

позив свој, а уједно и зато, да се повећа број радних

дана, који су нашој економоки исцрпљеној земљи

неопходно потребни, да не заостанемо иза култур-

ног, радног и напредног света;

7) врло је нужно да се омладина свих зани-

мања у земљи што пре и што боље међусобно упозна

и веже, те да може издржати страну конкуренцију;

8) апелује се на сав трговачки и занатлиски

ред наш да морално и материјално потпомаже сва

удружења;

9) економске тешкоће, које су сваким даном

све веће, налажу да надлежни употребе ова сред-

ства да се рад, производња и штедња повећају, да се

уведе најстрожији ред и рад међу државним служ-

беницима и њихово материјално стање побољша.

Да се престане са доношењем уредаба, него да се

израде закони у Народној скупштини, који се не-

могу често мењати;

10) Конгрес ставља у дужност управи Савеза

да у духу ове резолуције у свему поступи.

V

Резолуција II конгреса одржаног у Скопљу 5 и 6

јула 1925 г.

1) одобрава извештај и досадашњи рад Управе

Савеза изјављујући признање и захвалност досадаш-

њој Управи;

2) прима знању извештај управника Трговачке

школе Београдске Трговачке Омладине о јединству

наставе и ставља у дужност Управи Савеза, да енер-

гично настане, да се у свима Омладинским шко-

лама још у 1925-6 г. спроведе јединство наставе.

Позива све Омладине да са своје стране одмах одго-

воре на захтеве, које им Управа Савеза у питању

јединства наставе буде ставила.

3) захтева да се што пре уведу у живот уредбе
о регулисању радног времена и отварању и затва-

рању трговачких радњи, које оу објављене у Служ-
беним новинама још октобра 1924 г.;

4) одлучује да се Народној скупштини и г. Ми-

нистру трговине и индустрије упути апел за што

скорије доношење новог закона о радњама, који би

изједначио трговачко законодавство на целој тери-

торији Краљевине. Да би се трговина уздигла на

што већу висину, а почивала на солидној основи,

конгрес тражи, да трговцем не може постати лице

које нема стручних квалификација;
5) препоручује трговачком свету, да пропагира

и спровађа осигурање трговаца и трговачког особља

у смислу постојећих закона о Хипотекарној банци

трговачког фонда у Београду.

6) позива све привреднике, да са заузму за ши-

рење „Трговинског гласника” и на тај начин омо-

гуће му рад на заштити општих привредних инте-

реса. Позива привреднике да помажу провинцијску
штампу, органе Трговачких омладина. Препоручује
Омладинама да се по могућству групишу ради по-

кретања информативних, привредних месних ли-

стова;

7) полаже наду, да државне власти неће више,

из незнања, ометати рад Трговачких омладина и

њихових школа;

8) позива и моли г. Министра трговине и инду-

стрије за дејство код Народне скупштине, да се у

наредне буџете уносе потребне суме ради помоћи

материјално слабијим омладинским школама, како

би ове могле да истрају у своме задатку, пошто је
досадашња помоћ исувише незнатна;

9) умољава г. Министра трговине и индустрије
и г. Министра војске и морнарице да призна равно-

правност за служење кадра скраћеним роком свим

свршеним ученицима шесторазредних омладинских

школа. Управи савеза ставља у дужност, да се

најенергичније заузме за повољно решење овога

питања;

10) поздравља успешан рад Трговачких омла-

дина и њихових школа у Битољу и Скопљу, прима-

јући знању решеност да раде на унапређењу својих
омладина и школа; позива их да енергично настану,
као најбољи познаваоци Јужне Србије, да се и по

осталим градовима спроведу организације Трговач-
ких омладина и њихових школа;

11) позива све привреднике да настану, да се

Омладине и школе оснују у местима где их до сада

није било;
12) позива све привреднике да редовно упу-

ћују своје млађе у Омладинске школе и да воде над-

зор, да ли млађи уредно похађају школе. Омладин-

цима оставља, према приликама и нахођењу, да

несавесне трговце и помоћнике за неуредно поха-

ђање школе укоре објављивањем њихових имена

преко својих листова;

13) схватајући велику важност Јадранског

Мора за успешно развиће наше државе и нације

Срба, Хрвата и Словенаца, а поздрављајући југо-
словенски плави Јадран, позива привреднике и њи-

хове организације, да живо помогну акцију Јадран-
ске страже за унапређење нашег поморства

наше будућности«.

VI

Резолуција 111 конгреса Трговачких и Трговачко-за-

натлијских омладина одржаног у Новом Саду

26 и 27 августа 1928 г.

1) Прима се извештај досадашње Управе са-

веза и даје разрешница Управи са изјавом признања

и захвалности на досадашњем раду;
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2) једногласно се усваја жеља изражена у ре-

ферату Београдске и Новосадске Трговачке Омла-

дине о допуни наставе и проширењу наставног

плана и ставља се у дужност Управи Савеза да деј-
ствује, да се ово све спроведе и члановима Савеза

достави ради саобразног рада;

3) осећајући једнодушну потребу и значај
омладинских домова ради подизања социалног, хи-

гијенског м културног нивоа својих будућих гене-

рација, конгрес ставља у дужност свима Омлади-

нама, да за решење тога питања предузму најенер-
гичније мере;

4) ставља се у дужност Савезу и свима Омла-

динама да приступе раду на оснивању нових Трго-
вачких Омладина и Омладинских школа у оним ме-

стима, која имају услова за то;

5) ставља се у дужност Савезу да преко Ми-

нистарства трговине и индустрије издејствује, да се

сваке године уноси у државни буџет потребна сума

предвиђена чл. 136 Закона о радњама за издржа-
вање Трговачких омладинских школа; надаље, да

издејствује код Министра финансија да не одо-

брава оне општинске буџете, који не предвиђају
одговарајућу помоћ Школаматрговачких омладина;

6) да нова управа савеза тражи једно једин-
ствено централно осигурање са широким самоу-

правама за месне органе (Окружне уреде, Боле-

сничке благајне) у свима пословима локалнога зна-

чаја; а приступити одмах спровођењу у живот оси-

гурања у изнемоглости, беспослици и смрти. Бео-

градској Трговачкој Омладини створити могућност
оснивања експозитура своје Болесничке благајне;

7) умољава се Господин Министар војске и

морнарице да призна равноправност за служење

кадра скраћеним роком свима свршеним ученицима
Виших трговачких школа и трговачких омладина;

8) Конгрес ставља у дужност Управи Савеза да

енергично настоји, да се уредба о отварању и за-

тварању радња стриктно примењује; у овоме во-

дити строго рачуна, да радње после 7 сати не сме-

ју бити отворене и да недељни одмор буде зага-

рантован;

9) схватајући велики значај економских при-
лика у Војводини и на Југу, апелује на све меро-

давне факторе да томе важном питању посвете

нарочиту пажњу;

10) да се што пре издејствује одлука меро-

давних која треба да регулише надлежност тела,

која ће давати уверења о оспособљењу за трго-

вачког помоћника;
11) због општег добра привреде и да привред-

ници с обзиром на велике обавезе и жртве према

држави себи обезбеде утицај на целокупан ток да-

нашњег живота, апелује се на све привреднике

Омладине да посвете што већу пажњу привредној
штампи;

12) одлучује, да се умоле: Народна скупштина,

Краљевска влада и Господин Министар трговине и

индустрије, да се у најкраћем времену донесе нов

савремен закон о радњама за целу Краљевину и

реше сви привредни односи одредаба о обавезном

похађању и свршавању Трговачких и Трговачко-за-
натлијских омладинских школа. Да би се трговина
подигла на што већу висину и поставила на здра-

вију основу конгрес тражи да се озакони да тр-
говцем може постати само оно лице, које докаже

да је свршило бар Трговачку омладинску школу и

да трговци не могу држати у радњама особље, које
не похађа Омладинску школу или које ову није за-

вршило«.

Стање и општи преглед

свих Омладина чланова Савеза

Поред Београдске Трговачке Омладине,
као „Матице“, Савез трговачких и трговачко-

занатлијских омладина сачињавају следеће

Омладине:

Алексинац. Алексиначка трговачка омладина осно-

вана ie 27/ХИ 1925 год. Има своју читаоницу

и књижницу. Броји 65 редовних и 8 помажу-
ћих чланова и 23 члана добротвора. Своју
школу нема, пошто тамо постоји државна тр-

говачко-занатлијска школа.

Укупна имовина ове Омладине износи

38.331 динара.

Аранђеловац. Аранђеловачка трговачка омладина

основана је 1892 год. Има своју књижницу и

броји данас 45 редовних, 4 почасна члана и

42 члана добротвора. Школа је државна и из-

држава је Аранђеловачка општина. Али ипак

Омладина води бригу о њој и даје књиге од-

личним ђацима на крају школске године. Чла-

нови Омладине дежурају у школи и воде ра-

чуна о настави и владању ученика.

Омладина је изгубила у рату 14 својих
чланова.

Имовина Омладине износи 44.076 динара.

Бајина Башта. Бајино-баштанска трговачко-занат-

лијска омладина основана је 1922 године. Има

своју трговачко-занатлијску школу са три раз-

реда, у која је за 1930/31 школску годину упи-

сано 66 ученика.

Имовина Омладине изноои 2.450 динара.

Битољ. Битољска трговачко-занатлијска омладина

основана је 1922 године. Исту је основао г.

Милан Петровић, наставник Државне трговач-

ке академије, који је од њеног оснивања стал-

но претседник Омладине. У току свога рада

Омладина је отворила књижницу и читаони-

цу, али како располаже малим и врло скром-
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ним материјалним средствима, у том погледу

није могла постићи јаче резултате.

Бројно стање чланова је следеће: 152 ре-
довна члана, 11 помагача, 12 добротвора, 4

велика добротвора и 26 чланова утемељача.
Омладина има своју школу подељену на

виши и нижи течај. За школску 1930/31 упи-
сало се 132 ученика. Нарочиту помоћ од дин.

6,000 годишње ужива ова Омладина од Српског
трговачког удружења у Београду из фонда
поч. Ванђела Томе.

Омладина не располаже никаквом имо-

вином услед тога што сав свој приход троши
на издржавање школе.

Велики су добротвори Битољске трговач-

ко-занатлијске омладине: поч. Александар Ал-

типармаковић и поч. Герас Сотировић, бив.

трговци и г. г. Димитрије Каракотовић, трго-

вац и Петар Герасимовић, индустријалац,

Омладина је уређивала и издавала свој
лист „Битољски трговински гласник”, који је
излазио две године и доста допринео побољша-

њу битољског привредног живота. Омладина

је покренула питање обнове и подизања по-

зоришне зграде, у чему је и успела, благода-

рећи и другим пријатељима позоришне умет-

ности, који су је у овом потхвату свесрдно

помогли. Сем тога Омладина је приредила не-

колико јавних предавања о привредним пита-

њима.

Претседник ове Омладине обишао је Ох-

рид, Ресан и Прилеп ради пропагирања за осни-

вање трговачких омладина у тим местима. Те-

шкоћа постоји у сва три места у томе, што

постоје вечерње школе, па се боје великих

издатака за своју школу, кад њихови ученици

исту морају да плаћају, док су у вечерњим

школама ослобођени те школарине.

Ваљево. Ваљевска трговачка омладина основана је
1885 год. Има своју читаоницу и књижницу.

Чланова има: редовних 192, почасних 2, до-

бротвора 285, великих добротвора 16.

У сва четири разреда трговачке школе

уписано је за 1930/31 школску годину 126

ученика.

Велики добротвори су: Зорка и Светозар

Гођевац из Београда са улогом од динара

100.000 и Катица Др. Ђукановића из Бео-

града са улогом од дин. 10.000, да се на крају
сваке школске године од камате награђују два

најбоља ученика православне вере.

Омладина је прославила двадесетпетого-

дишњицу маја 1910 год. За Дом је употреб-

љена, купљена, стара грађевина. Своју школу

Омладина иЗдржава од забава и добровољ-

них прилога. У ратовима је Омладина изгу-
била 12 чланова. Имовина Омладине износи

276.263 дин.

Велики Бечкерек. Велико-бечкеречка трговачка
омладина основана је 1926 г. и има своју чи-

таоницу и књижницу. Редовних чланова има

94 и помажућих 62.

Школа има нижи и виши течај, у које је
за школску 1930/31 год. уписано 198 ученика.

Омладина нема имовине нити добротвора.
Своју школу издржава од чланства, прилога и

помоћи.

Велико Градиште. Велико-Градиштанска трго-
вачка омладина основана је 1922 године.

Књижница је тек у оснивању. Чланова има:

редовних 62, помажућих 12, утемељача (по
200 динара) 6, добротвора (по 300 динара)
7, и великих добротвора (по 500 динара) 3.

У четвороразредну нижу школу уписано

је за школоку 1930/31 годину 32 ученика.
Школа се ивдржава од чланских улога и од

општинске помоћи.

Имовина Омладине износи 4.300 динара.

Велика Кикинда. Вел. Кикиндска трговачка

омладина основана је 1912 године под именом

Српска трговачка омладина у Вел. Кикинди.

Књижницу има.

Чланова има и то: редовних 85, помажу-

ћих 8, почасних 7, утемељача 7 и вел. добро-

твора 5. (Миша Будишин, Светозар Кришан,

Марко Богдан, Милан Мирков и Миша Пе-

тровић).

У четири разреда нижег и у један разред

вишег течаја уписало се за школску 1930/31
год. 76 ученика.

Омладини је почетком светског рата од

стране полицијских власти био забрањен рад.
Књиге и остале ствари склонио је и сачувао

данашњи претседник г. Петар Силашки и после

рата вратио је све Омладини у исправном

стању.

Школа се издржава од годишње забаве,

прилога, помоћи и чланарине.

Вршац. Вршачка трговачка омладина основана је
1924 године, а већ 1925 г. престала је и над-

зор као и старање о школи поверила је Трго-

вачко-занатлијском удружењу.

Књиге, наставни програм и цео склоп

школе је по правилима Савеза. За школску

1930/31 годину уписало се у троразредну ве-

черњу трговачку школу 56 ученика. Школа

се издржава од чланарине, помоћи и субвен-

ција. Имовине нема.

Зајечар. Зајечарска трговачка омладина основана

је 1894 године. Основала је своју читаоницу и
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књижницу. Чланова има: редовних 99, утеме-
љача 35, почасних 1, добротвора 29 и великих

добротвора 8.

У четвороразредну трговачку школу упи-
сано је за 1930/31 годину 41 ученик.

Велики су добротвори: Најдан и Драгиња
Шишко, Зајечарска општина, Трговачка банка,
Зајечарска задруга, Зајечарско индустријско
удружење, »Лувр», Аутоматски млин Рајковић
и Стајковић и Француско друштво борских
рудника, сви са прилогом од по 10.000 дин.

По завршетку рата Омладина није ништа

затекла од имовине, тако да је тек у последње

време почела осетније да напредује, Постоји
решење да се и Омладински дом подигне и у
том се правцу много радило, али услед немања

довољних материјалних средстава са подиза-

њем дома застало се привремено.
Сваке године Омладина приређује своју

свечану забаву, а чешће и другарске вечери.
Имовина Омладине износи 157.269 динара.

Земун. Земунска трговачка омладина основана је
1910 године. Чланова има: редовних 60 и по-

мажућих 18.

За школску 1930/31 годину уписало се у

четири разреда ниже и у први разред више

школе 75 ученика.

Године 1907 почело се радити на осни-

вању Српске трговачке омладине у Земуну,
али су прошле пуне три године док је друштво
добило одобрена правила.

Школа се издржава од школарине, суб-
венције од градске општине, забаве и сопстве-

них прихода.
Имовина Омладине износи 125.000 динара.

Крагујевац. Крагујевачка трговачка омладина

основана је 1889 године. Има своју читаоницу

и књижницу и следећи број чланова: великих

добротвора 1, добротвора 120, утемељача 47,
почасних 14, редовних 60 и помажућих 227.

У трговачку школу, која се састоји из че-

тири разреда нижег и два разреда вишег те-

чаја уписано је за школску 1930/31 годину 169

ученика.

Велики добротвор ове Омладине је поч.

Миладин Сретеновић, бив. трговац из Крагу-
јевца, који јој је завештао кућу у вредности

око 300.000 динара и акције у вредности од

20.000 динара.
Омладина је имала свој лист, који је осно-

ван 1902 године и који се звао у почетку „На-
родни напредак”, а доцније „Трговински напре-

дак”. У току свога развитка Омладина је одр-

жала неколико предавања.
Школа се издржава од чланских улога,

школарине и разних помоћи.

Имовина Омладине састоји се: из једне
двоспратне куће у вредности око 300.000.

динара, из акција у номиналној вредности ди-

нара 24.000 и из готовог новца у износу од

130.000 динара.

У ратовима за ослобођење и народно ује-
дињење Омладина је изгубила око 100 својих
чланова.

Краљево. Краљевска трговачка омладина осно-

вана је 1906 године. Има редовних чланова 227

и 3 велика добротвора.
Због немогућности издржавања школа је

прешла у државне руке и води се као Занат-

лијско-трговачка школа од три разреда.
Велики су добротвори Петар Боговац, бив.

трговац из Краљева, Димитрије Павловић, трг.
из Београда и Перка Стојковић, удова пензио-

нерка из Краљева, која је поклонила плац за

подизање Дома и школе.

Крушевац. Крушевачка трговачка омладина осно-

вана је 1894 године. Књижницу је обновила

1929 године.

Чланова има: редовних 112, утемељача

136, добротвора 232, оснивача 10, почасних 14

и великих добротвора 10. Велики су добро-

твори: поч. Мара Филипа Јовановића, трг., поч.

Драгослав Милетић, трг., поч. Тихомир Св.

Илић, трг., поч. Стојадин Хаџи-Стаменковић,

трг., поч. Војин Ваљаревић, трг., поч. Илија Р.

Ђурковић, трг., Васа И. Ђурковић и поч. Пе-

тар Ил. Ђурковић, који је завештао Омладини

своје имање у Крушевцу и Варварину у вред-

ности од 400.000 динара и 500 ком. акција

Крушевачке банке у вредности од 50.000 дин.

У четвороразредну трговачку школу упи-

сано је за школску 1930/31 годину 123 уче-

ника. Школа се издржава од чланских улога,

школарине, забаве и разне помоћи. Поучна

предавања одржавају се двапут годишње. Ова

Омладина активно ради на подизању свога

Дома и школе. Средства за ово подизање су

скоро осигурана.

Укулна имовима Крушевачке трговачке

омладине износи 805.707 динара и састоји
се из обвезница ратне штете и готовине на

уложним књижицама.

Младеновац. Младеновачка трговачка омладина

има свега 20 редовних чланова. Основана је
1907 године.

У Младеновцу постоји трговачко-занатлиј-
ска школа, коју издржава Министарство трго-

вине и индустрије.

Митровица (Сремска). У Митровици постбји

Српско трговачко удружење, које има своју
трговачку школу са 4 нижа и 2 виша ра-
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зреда, у коју је за школску 1930/31 уписано
укупно 72 ученика.

Ниш, Нишка трговачка омладина основана је 1891

године као Трговачко-занатлијска омладина, а

1901 године реорганизована је као Нишка тр-
говачка омладина. Има своју читаоницу и

књижницу. Чланова има: редовних 264, утеме-
љача 196, добротвора 219, почасних 26 и вели-

ких добротвора 27.

У трговачку школу, нижи и виши течај,
уписано је за школску 1930/31 годину 181

ученик. Школа се издржава од чланског улога,

школарине, прилога и помоћи.

Имовина Омладине састоји се из готовине

28.000 динара, 56 комада обвезница ратне

штете и једне зграде која кошта 1,000.000 ди-

нара. Сем тога Омладина има следеће легате:

1) легат поч. Наума Ћермила, бив. трг, из

Ниша, који j’e Омладини завештао своје непо-

кретно имање у вредности од 500.000 динара,

2) легат г. Живка Станковића, трговца и

индустријалца из Ниша, који је дао Омладини

5 комада акција Народне банке, чији приход-

дивиденда има се употребљавати на племените

циљеве Омладине;

3) легат поч. Тоше Ђорђевића «Преме-

тарца», који је тестаментом завештао Омла-

дини суму од 90.000 динара, с тим да поло-

вину прихода Омладина употребљава на своје

сврхе.

Омладина је покретала свој лист »При-

вредни Л!ист», који је излазио од 1920 до 1926

год., када је због финансијских разлога морао
бити обустављен.

Двадесетпетогодишњицу свог самосталног

и непрекидног рада и тридесетпетогодишњицу

од оснивања, Нишка трговачка омладина про-

славила је 1926 године.

За свој дом Омладина је 1929 године ку-

пила зграду Нишкс банке у Нишу, у коју ће

бити смештене канцеларије: Нишког трговач-
ког удружења, Удружења нишких индустрија-
лаца и Трговачке омладине као и учионице за

њену трговачку школу. Сада је зграда издата

под закуп, док се не отплати дуг Државној хи-

потекарној банци.

Омладина приређује предавања за своје
чланове и ученике, кадгод се за то укаже

прилика.
У ратовима за ослобођење и уједињење

Нишка трговачка омладина изгубила је око 50

својих чланова.

Нови Бечеј—Врањевци. Ново-Бечејско-Врањевачка

трговачка омладина основана је 1912 године.

Има своју књижницу. Чланова има 27 редов-

них и 40 помажућих.

Школу има са три разреда, у коју је упи-
сано 24 ученнка, а издржава се од чланарине
и субвенције Трговачке и Занатске коморе у
Вел. Бечкереку.

Имовина ове Омладине састоји се из 10.000

динара.

Нови Сад. Новосадска трговачка омладина осно-

вана је 1901 год. За сада још нема читаоницу,
али располаже са знатном књижницом. Ре-

довних чланова има 240, а помажућих 56. Ве-

лики добротвор је поч. Васа Јагазовић, који
је завештао Омладини своје непокретно имање

у вредности од 330.000 динара. Добротвора
има 75 и утемељача 15.

У нижи и виши течај трговачке школе

уписано је за школску 1930/31 годину 193

ученика.
Чиста имовина Омладине износи 950.000

динара и састоји се из куће, плаца, вредносних

папира и готовог новца.

Одмах у првим данима свога постанка

Новосадска трговачка омладина развила је
своју живу акцију тако, да за кратко време

није било у Новом Саду скоро ниједног срп-
ског трговца ни трговачког помоћника, који
се није уписао за члана Омладине. Овако здру-

жени и пригрљени братском слогом оснивају
они певачки и музички хор ради гајења српске

песме и музике. Праве се друштвени излети

у фрушкогорске српске манастире, и то све у

знаку лепог дружељубља, а уз песму и свирку.

Од 1904 године Омладина располаже са

својом библиотеком. Те исте године Омладина

развија делатност да за ваљане и солидне тр-

говачке помоћнике посредује да буду упо-

слени, потпомажући их материјално, уколико
би неки од њих остао без посла. О великим

хришћанским празницима, Божићу и Ускрсу,
Омладина је прикупљала у свој скромни дом

све «Привредникове« шегрте ради угошћавања
и соколења на частан и ваљан рад. Исто тако

Омладина се се.ћала и своЈих чланова, који су

на отслужењу кадровског рока, шаљући им

новчане дарове, честитајући им на тај начин

православни Божић и Ускрс.
Оснива се Привредно одељење са задат-

ком да се поведе нарочита брига о Привредни-
ковим шегртима. Уводи се обавезна штедња

трговачких намештеника. Ствара се највећа ди-

сциплина међу члановима. Млађим трговач-

ким помоћницима дозвољава се похађање јав-
них локала и кафана недељом и православним

празницима и то само до 12 сати ноћу. Старији
чланови врше контролу, те сваки онај који се

не придржава овога, као и онај, који се на јав-
ном месту у друштву непристојно понаша, ис-
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кључује се из чланства. Уредно се приређују
другарске вечери и годишње забаве, које спа-

дају у то доба међу најелитније забаве.

Овако се ради од оснивања све до 1905 го-

дине. 1906 године Омладина чини један корак

даље и развија акцију да се у свима српским

■средиштима оснују трговачке омладине. На овај
начин рад и акција Новосадске трговачке омла-

дине добија све више и више, поред професио-
налног, још и национални карактер. У раду око

организовања трговачких омладина у свим сре-

диштима Бачке, Баната и Барање, Новосадска

трговачка омладина дала је задовољавајуће ре-

зултате, јер je извршила организацију 67 трго-

вачких омладина.

Све до 1907 године Омладина није имала

своје сопствене просторије, већ је уживала

гостопримство Српске читаонице. Те године

пок. Васа Јагазовић оставио је Омладини сву

своју имовину у Скерлићевој улици 27, где се

и данас налази.

Од 1908 до 1914 ради се истим правцем.
1912 год. Омладина оонива свој лист под име-

ном «Трговачка омладина«. Кад је избио свет-

ски рат, мађарске власти су заплениле све за-

писнике и растуриле су Омладину.

Најсретнији и најсветлији дан, који је за-

бележен у аналима Новосадске трговачке омла-

дине, јесте дан ослобођења, јер је Омладина

доживела остварење својих идеала, које је кроз

дуги низ година морала прикривати под пла-

штом професионалне организације. Омладина

узима активног учешћа на свим националним

манифестацијама и све њене Управе до данас

стављају себи као императивни циљ, да се под-

младак опреми за борбу у животу у савреме-

ном духу. Стога је главна акција Трговачке

омладине да се младеж подвргне што више

утицају школе, да се што боље спреми како

у стручном тако и у интелектуалном правцу

и да очува тековине својих старијих.
Од 1922 године одржавају се поучна пре-

давања, а 1925 године Омладина је прославила

дв.адесетпетогодишњицу свога опстанка. 26 и

27 августа 1927 год, одржан је у Новом Саду

конгрес Трговачких и трговачко-знатлијских
омладина.

Ради што успешнијег извођења свог про-

грама Омладина је припремила земљиште и

око 500.000 дин. готовине, да би могла по-

дићи свој дом. Градњи he се приступити по

могућности још у току 1931 године. Када се

тај дом буде саградио, Новосадска трговачка

омладина доказаће тиме да корача оним ста-

зама, које свакако значе успех у социјалном,

хуманом и националном погледу.

Обреновац. Обреновачка трговачка омладина осно-

вана је 1903 године. Чла[нова: редовних 53,

помажућих 4, утемељача и добротвора 65.

Школу своју Омладина је имала до 1928

године, али услед немања новчаних средстава

за плаћање наставника, морала је своју школу

спојити са занатском школом, коју издржава
општина и држава.

Ова Омладина у заједници са свима та-

мошњим хуманим и грађанским удружењима

подиже ~Спомен Дом“ палим ратницима, у

коме he бити смештене учионице за школе тр-
говачке и занатлијске омладине, женске рад-

ничке, као и канцеларије свих хуманих и про-

фесионалних удружења из Обреновца.
Панчево. Панчевачка трговачка омладина осно-

вана је 1906 године. Има своју књижницу и сле-

дећи број чланова: редовних 150, помажућих
48, почасних 3, утемељача и добротвора 17.

У 4 разреда нижег и у I разред вишег те-

чаја уписан је за школоку 1930/31 годину 51

ученик. Своју школу Омладина издржава од

чланских улога, добровољних прилога, школа-

рине и прихода са забава.

У ратовима Омладина је изгубила 53 своја
члана.

Пирот. Пиротска трговачка омладина основана је
1911 године, Има читаоницу и књижницу и чла-

нова: редовних 101, помажућих 7, почасних 2,

добротвора б и великих добротвора 7.

До 1925 године Омладина је имала своју

школу са четири разреда. Отада, услед малог

броја ђака, а нарочито због недовољних мате-

ријалних средстава, морало се укидати по је-
дан разред тако да је прошле године школа

сведена на два разреда. Ове године скупљају
се две генерације, те омогућују поновно отва-

рање' трећег разреда. За ову школску 1930/31

годину уписало се у три разреда 42 ученика.
Школа се издржава добровољним прилозима,

приходима од забава, чланским улозима и од

помоћи Пиротског трговачког удружења и Са-

веза Омладина.
Велики добротвори Омладине су: Софија и

Тодор Стаменковић, трг., Христина Д. Стамен-

ковић, Радисав Ст. Јовановић, бив. трг., Голуб

Петровић, бив. трг., Војин Ћирковић, бив. трг.,

Јован Бранковић, бив. бојаџија и Крста Ј. Бран-

ковић, бив. трг. помоћник. '
Имовина Омладине износи 55.263 динара.

Пожаревац. Пожаревачка трговачка омладина

основана је 1890 године, а обновљена је 1903

године. Има своју књижницу и своју певачку

дружину. Чланова има и то: редовних 180, по-

часних 8, добротвора 285 и великих добро-

твора 30.
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У четвороразредну трговачку школу упи-
сало се за школску 1930/31 годину 111 уче-
ника. Своју школу Омладина поглавито издр-
жава од чланских и добротворних улога.

Имовина Омладине састоји се из сопстве-

ног дома у вредности преко 3 милиона динара
и једног дућана у вредности од 50.000 дин.

Велики су добротвори: пок. Сава А. Јова-
новић и супруга му г-ђа Перса, пок. Сима Не-

сторовић, бив. трг. из Великог Црнића, пок.

Милутин П. Обрадовић, бив. трговац и прет-

седник Пожаревачке трговачке рмладине. На-

послетку, два највећа добротвора Пожаревачке
трговачке омладине јесу: г. г. Са в а Ми р ко-

вић и Михаило Ст. Павловић, тр-

говци-извозници из Пожаревца, оснивачи фир-
ме: Павловић и Мирковић, а данашњи сопстве-

ници извозничке радње: „Павловић и Друг”.
Они су за живота подигли величанствени Дом
и предали га Омладини на свечан начин 30

септембра 1930 године. У овоме Дому смеште-

на је Омладинска трговачка школа, канцела-

рије, певачка друштва, Државна дворазредна

трговачка школа, Пожаревачко удружење, има

велику салу за сва хумано-просветна преда-

вања, народно позориште, народни универси-
тет и соколану.

За време светског рата целокупна омла-

динска архива, заједно са књигама, уништена

је, те се по повратку морало све изнова на-

бављати. С времена на време Омладина је
приређивала својим омладинцима хигијенска и

друга поучна предавања.

Рума. Румска трговачка омладина основана је
1907 год. Чланова има: редовних 50, помажу-
ћих 84, почасних 2, добротвора 28, и великих

добротвора 4.

Велики су добротвори: Никола и Тзорђе
Ђуришић, поч. Панта Ђуричић и поч. Миленко

Николајевић.
У дворазредну трговачку школу уписано

је за школску 1930/31 годину 52 ученика. Шко-

ла се издржавала од чланарине, камате, легата

и од приређивања забава.

Имовина омладине износи 26.000 динара.
Омладина приређује једанпут годишње по-

учна предавања овојим омладинцима.

Сарајевс, Српска трговачко-занатлијска омладина

у Сарајеву основана је 1904 године. Књижнице

нема, али се чланови служе Просветином цен-

тралном библиотеком.

Чланова има: 150 редовних, 3 почасна, 6

добротвора и 7 великих добротвора и то: Спа-

соја Јовичића, Јову М. Дучића, Јову Самоуко-
вића, Ану Ђ. Трнчић, Ђуру Трнчића, Косту
Трнчића и Владимира Матијевића,

Омладина нема своју школу. Имовина се

састоји из 150.000 динара уложених у згра-
ду Шегртског дома.

Сарајевска . трговачко-занатлиска о-млади-

на била је до ослобођења снажан бедем мла-

ђих привредника, који су у њој нашли свога

најизразитијег заштитника. Разним предава-
њима и оснивањем читаоница, она је узимала
на себе дужност да међу својим члановима

шири слободну измену ми-сли, дружев-ност и

толеранцију.

Нарочито се истиче њезина улога у пома-

гању Српског цр-веног крста године 1912, а

што је још остало у светлој успомени то је,
кад се њези-ни чланови п-ријавише балканског

рата као добровољци и положише своје живо-

те на олтар Отаџбине. Ти погинули чланови

су: Миле Тодоровић, Милан Обрадовић, Јово
Томић, Бош-ко Авдаловић и Војин Петровић.

Почетком светског рата Омладина је бру-
тално уништена тадањим демонстрацијама и

свој рад о-бновила је тек нако-н ослобођења и то

са још већом енергијом. Удружује се са Срп-
ским занатлијским удружењем у ново друштво

под именом Ср-пска трговачко-занатлиЈска
омладина. Тако удружена, одмах 1919 године

узима на себе бригу смештања шегрта и кроз

кратко јој време успева да на разне занате

и трговине смести преко 2000 шегрта. Већ

при намештењу шегрта указује се потреба
оснивања Шегртског дома и у септембру 1919

године Омладина узима под закуп зграду пок.

велике добротво-рке српског народа Ми с

Ирби, у којој згради одмах ствара Шегртски
дом. Од тада посвећује нарочиту пажњу -своме

Шегртском дому и године 1929 успева да уз

помоћ друштва »Просвјета» купи зграду и на

та-ј начин оствари своју дуго-годишњу жељу да

дође до свога Дома.

Свилајнац. Свилајначка трговачка омладина осно-

вана је 1923 године и данас има чланова:

редовних 78, утемељача 14, добротвора 4 и ве-

ликих добротвора 1.

Омладина и-ма своју четвороразредну тр-

говачку ш-колу, у коју је за школоку 1930/31

годину уписано 44 ученика. Школу издржава

од чланских улога, забава и разних помоћи.

За подизање дома и школе Омладина је осно-

вала прошле године фо-нд, који дана-с износи

8.8G3 динара у готову.
Имовина Омладине састоји се из динара

6.310 готових и 21 комада обвезница ратне

штете, које је Омладини дао -једини њен вели-ки

добротвор г. Јован Ж. Крунић, трговац.

Сента: Удружење хришћанске трговачке омла-

дине у Сенти основано је 1913 године, Има
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своју књижницу и следећи број чланова: ре-
довних 82, почасних 3, помажућих 82 и уте-
мељача 6 .

У четвороразредну трговачку школу упи-
сано је за школску 1930/31 годину 101 'ученик.
Школа се издржава из прихода од забава,

школарине и разне помоћи.

Омладина је прославила јубилеј 1925 го-

дине кад је купила и друштвену заставу. Пре-
давања је више пута приређивала у корист

омладинске школе.

Имовина Омладине износи 77.000 динара.

Скопље, Скопска трговачка омладина основана

је 1919 г. Има своју књижницу и следећи број
чланова: 170 редовних, 500 помажућих, 8 по-

часних, 21 утемељач, 59 добротвора, 7 вели-

ких добротвора и 2 легатора.

Легатори су: поч. Спира Милошевић, који
је завештао велики плац у вароши Скопљу и

г-ђа Полексена Папатеодоси, за подизање За-

дужбине Томе и Полексене Папатеодоси, за-

вештала је непокретност у вредности око

650.000 динара.

Велики добротвори су: г. Жарко Мацура,
поч. Александар Тасић, бив. ученик IV разреда

гимназије, син г. Тасе Тасића, индустријалца
из Скопља, г. Никола Младеновић, рентијер из

Скопља, г. Зеко Дурак, трговац из Скопља, г.

Димитрије Бојаџијевић, трговац из Скопља,

„Треска” А. Д. за трговину и прераду дрвета
и г. Хаим Ар.оети, трговац из Скопља.

Омладина има своју трговачку школу,

виши и нижи течај. За школску 1930/31 годину

уписано је у оба течаја 226 ученика. Школа се

издржава од добровољних прилога и разних
помоћи. Нарочиту помоћ од 2000 дин. ме-

сечно ужива ова Омладина од Српског трго-

вачког удружења у Београду из фонда поч.

Ванђела Томе.

Имовина Омладине износи 139.000 динара.

Од 1919 до 1924 год. Омладина је изда-

вала лист „Привредни гласник”, који је у то

доба био од нарочитог значаја, како у при-

вредном погледу, тако и у културно-наци-
оналном.

Скопока трговачка омладина прославила је
на свечан начин свој десетогодишњи јубилеј на

Спасов дан 13 јуна 1929 године. Од тада на-

стаје интензиван рад и пропаганда за стварање

средстава за подизање Дома и школе.

Соко Бања. Сокобањска трговачка бмладина осно-

вана је 1929 године. Има овоју читаоницу

и књижницу и следећи број чланова: редовних

35, помажућих 10, утемељача 24, добротвбра б

и великЈих добротвора 3,

Своју трговачку школу Омладина је осно-

вала ове године, и у први разред за школску
1930-31 год. уписало се 80 ученика.

Имовина Омладине износи 5.000 динара.

Сомбор. Сомборско трговачко коло (омладина)
основано је 1907 године. Има своју читаоницу

и књижницу и следећи број чланова: редовних
234, почасних 2, добротвора 3 и великих до-

бротвора 2.

За школску 1930/31 годину у школу вишег

течаја (нижи не постоји) уписано је 36 уче-

ника. Школа се издржава највећим делом из

добровољних прилога.
Имовина Омладине износи 6.800 динара.

Србобран. Србобранска трговачка омладина осно-

вана је 1902 године под именом »Удру-
жење сентомашке трговачке омладине«. За

време рата била је од стране аустријске
власти распуштена, а одмах по ослобођењу
обновљена под именом: Србобранска трго-
вачка омладина. Задатак је овој тачно испу-

њавала. Образовала је своје чланове и опре-

мала их за практичан живот. Васпитала их у

националном духу за будуће исправне грађане
и патриоте. Приређивала је стручна преда-

вања у вечерњим школама. Приређивала је и

данас приређује концерте са хорским певањем,

тамбурашким збором, дилетантским позориш-

ним претставама и т. д. и тиме даје трговач-

кој омладини разоноде, грађанству забаве, а

себи ствара углед.

Омладина има своју књижницу и следећи

број чланова: редовних 60, утемељача 12, по-

мажућих 3 и добротвора 1.

До ове године Омладина је имала своју

вечерњу школу, али пошто је отворена општа

трговачко-занатлијска школа, коју издржава

општина, Омладина је била принуђена да

своју затвори.
Имовина Омладине састоји се из 8.000

динара у разним вредностима.

Тетово. Тетовска трговачка омладина основана

је 1929 године и има данас 115 редовних

чланова.

Омладина је успела да оснује овоју четво-

роразредну трговачку школу, у коју се за ову

школску 1930/31 годину уписало 56 ђака.

Ужице. Ужичка трговачка омладина основана је

1889 године. Има своју читаоницу и књижницу

и следећи број чланова: редовних 33, утемс-

љача 182, добротвора 81, великмх добротвора
2 и почасних 7.

Омладина има своју трговачку школу,

која је основана 1890 год. За школску 1930/31

годину уписао се у сва четири разреда 81
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ученик. Школа се издржава од школарине и

разне помоћи.

Својим настојавањем Омладина је успела

да се у заједници са Ужичким трговачким

удружењем оснује »Фонд за подизање трго-

вачког дома у Ужицу«. Овај фонд износи

близу 200.000 динара, те је у изгледу да ће

се ускоро пружити могућност, да се остварење

ове идеје што пре приведе у дело.

Укупна имовина Омладине износи 167.908

динара.

Велики су добротвори: поч. Сава Нова-

ковић, бив. трговац из Ужица (одн. Крагу-
јевца) и г. Тихомир С. Јокановић, трговац из

Ужица, који је поред ранијег уписа за добро-

твора, и поред уписа свих чланова своје по-

родице за добротворе Омладине, уписао себе

и за великог добротвора, положивши улог од

5.000 дин., као и за фонд за подизање Дома
опет 5.000 динара. На прошлогодишњој скуп-

штини Омладинској изабран је г. Јокановић и

за почасног члана у знак захвалности за ње-

гово заузимање за добро и напредак Ужичке

трговачке омладине и трговачког сталежа

уопште.

Чачак. Чачанска трговачка омладина основана је
1900. године и данас има следећи број чланова:

редовних 110, почасних 2, добротвора 60 и ве-

ликих добротвора 18. Велики добротвори су:

Димитрије Лазаревић, Милун Секулић, Луја
Хирт, Лука Васикић, Маца Д. Стефановић,
Младен Броћић, Драгослав Стефановић, Митар
Милетић, Димитрије Константиновић, Жарко

Ерић, Владимир Лазовић, Јоца Поповић, Еми-

лија Силберштерн, Алекса Радуловић, Јеврем

Јововић, Драгослав Ерић, Мара Ј. Павловић и

Јован Радуловић.
У троразредну трговачку школу уписано

је за школску 1930/31 годину 197 ученика.
Школа се издржава од општинског приреза, а

Омладина помаже школу у оној мери, у ко-

лико јој то из примања од општине не достаје.
Имовина Омладине износи 60.000 динара.

У ратовима Омладина је изгубила 18 сво-

јих чланова.

Шабац, Шабачка трговачка омладина основана

је 1887. г.

Читаоница у вези са књижницом основана

је и свечано отворена 1 августа 1887 године и

замењивала је својим просторијама и бројем
листова и књига народну књижницу и читао-

ницу у Шапцу све до 1914 године, када је
Шабац запаљен, порушен и опљачкан од ~култ-

урне“ аустро-угарске војске. После рата Омла-

дина прибира материјална средства и књиге за

обнављање своје читаонице и књижнице, али

у томе до данас није успела.

Омладина има чланова и то: редовних 138.

помажућих 17, добротвора 295 и великих до-

бротвора 46, међу којима су пет легатора и то:

1) поч, Љуба Павковић, који је завештао

Омладини половину куће старих Богатинче-

вића, чију је другу половину Омладина отку-

пила, а коју су Аустријанци у рату до темеља

срушили. Године 1926 Омладина је овде по-

дигла свој велелепни »Дом шабачке трговачке

омладlине».

2) поч. Мирко Тодоровић, који је заве-

штао Омладини једну кућу у вредности од

150.000 динара.

3) поч. Јоца Ж. Јовановић Шапчанин,

који је оставио Омладини легат од 50.000

динара.

4) поч. Данило Ђурђевић и поч. Сандић

оставили су Омладини легате, у готовом новцу

и непокретности, који још нису примљени.
Шабачка трговачка омладина је пре три

године навршила пуних 40 година од свог

оснивања. Важан је моменат када су се та-

дашњи трговачки омладинци састали ради
оснивања Трговачке омладине у Шапцу. Ва-

трени и одушевљени омладинац из тога вре-

мена поч. Алекса Радоичић, познат под име-

ном Алекса Џулупа, умео је тако ватрено бра-
нити ову идеју, да је све присутне у два маха

дигао на ноге, заверио их и заклео «да морају
основати Омладину и да је морају по сваку

цену одржати«.
Омладина има своју трговачку школу, са

вишим и нижим течајем, у коју је за 1930/31

школску годину уписано 120 ученика, а коју

издржава из својих и школских редовних

прихода.

Имовина Омладине састоји се из разних

вредности и износи укупно 604.428 динара.

У току минулих ратова Омладина је изгу-
била преко 50 својих чланова, не рачунајући у

овај број оне који су помрли за време окупа-

ције и од последица рата, одмах по демобили-

зацији.

Државна помоћ Трговинским

омладинским школама

По члану 136 Закона о радњама, Министар

трговине и индустрије дужан је да потпомаже

школе Трговачких омладина половином личних

издатака. У оскудицп државних средстава ова

помоћ није никад дошла у пуној нужној мери, тако

да је главне издатке на школу и на удружење

подмиривао сам трговачки сталеж уз припомоћ
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својих организација (комора, удружења и т. д_).
Месне општине у којима постоје ове школе дужне

су снабдевати их просторијама и материјалним
потребама.

Државну помоћ прима у име свију Омладина

Савез и дели је по нахођењу управе Савеза и по

жељи Г. Министра трговине и индустрије.
До данас је управа Савеза примила од Мини-

старства трговине и индустрије на име помоћи и

доделила појединим Омладинама следеће суме:

1) За 1924/25 школску годину Динара 39.000.—

2) » 1925/26 » » » 50.000,

3) » 1926/27 » » » 43.500.

4) » 1927/28 » » » 30.000,

1928/29 није добила ништа

5) » 1929/30 » » » 100.000,

6) » 1930/31 » » » 100.000.—

Ове две последње суме од по 100.000 динара

Министарство трговине и индустрије издало је из

законског приноса Трговачког фонда и његове

Хипотекарне банке у Београду.
Сва ова помоћ раздељена је само Омладинама у

унутрашњости. Београдска Трговачка Омладина

није од Савеза ништа за себе узимала.
Сем тога Министарство трговине и инду-

стрије поклања повремено Савезу пригодне књиге

које Савез дели појединим Омладинама, које имају

своје школе, за награђивање заслужних ученика.
А трговци исто тако са своје стране поклањају ре-
довно о испитима у овим школама одабране књиге

за награђивање ученика.

д) ЧУВАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА

Београдска Трговачка Омладина од свога по-

станка се трудила да чува добре традиције и пре-
носи их са генерације на генерацију. Она то чини

свесна велике улоге добре традиције у животу

једног народа. На тај начин чува и преноси пле-

мените и добре особине, негује дружељубље и со-

лидарност, стара се да у трговачком сталежу

влада карактерност, развија етичка осећања међу
члановима, учи да на раду и моралу почива

сваки успех, да рад мора бити исправан и предан,

да се свима обавезама у друштву и држави одго-

вара свесрдно, да су за успех целине потребне
жртве појединца. У духу тих начела Београдска
Трговачка Омладина слави своју славу. Сваке го-

дине по један дан посвећује својим заслужним

мртвим члановима, пријатељима и великим људима,
а сваком заслужном човеку, било за удружење
било за општу ствар, даје почасно место у својим
редовима.

Сла в а

Слава је свети, верски обичај, из најстаријих
давнина српског православног народа. Она је

једно од видних обележја српског имена и племена.

Њоме се обележавају и крепе родољубље и врлине,

негује се култ љубави и искрености, душевност и

етика човечијег духа. Као таква, слава је имала

значајну улогу у тешким данима српског племена;

она је бодрила и оспособљавала дух и тело да

броде преко свих тешкоћа и зала, јер је будила ви-

сока осећања хришћанске вере и морала. Тако се

са пуним правом може рећи да је раскомадано

Српство још далеко пре свог политичко-национал-

ног уједињења живело у духовној заједници. Moh

уједињења у мислима, у осећањима, у духу, имала

је вера. Схватајући велики значај и дубоки сми-

сао наше хришћанске вере Београдска Трговачка
Омладина, која је себи у задатак ставила и етичко

васпитање својих чланова, чувала је и неговала

славу. Личним примером поштовања и одржавања

вере она претходи своме чланству, трудећи се да

га васпита у духу хришћанског морала, да буде

душевно и морално. У ту сврху Београдска Трго-
вачка Омладина узела је и своју-славу. За славу је
изабрала први дан Св. Духова.

Своју славу Београдска Трговачка Омладина

прославља од 1890 год. на врло свечан начин. Овај
свечани дан почиње тиме што њено претставни-

штво сваке године на први дан Духова присуствује

служби Божјој, а потом се у друштвеном дому за-

пали славска свећа, изврши црквени обред и пре-

ломи колач. 0 слави Београдске Трговачке Омла-

дине стекну се најодабранији и најугледнији гости

пред које се, по обичају, износи значај делатности

удружења, подвлаче успеси, изјављује благодар-

ност племенитим и родољубивим људима, изражава

нада и вера на успех који се има у будућности

остварити. Тога дана Београдска Трговачка Омла-

дина се уверава о великом уважењу и симпатијама

свих друштвених слојева према себи и свом раду

за опште народно добро. Блаженопочивши

Краљ Петар Ослободилац никада није

пропустио а да Београдској Тргова-

чкој Омладини не честита славу било

Лично било преко Свога изасланика.

Ту високу пажњу према Београдској

Трговачкој Омладини гаји и данашњи

Краљ Александар. Исту је пажњу вазда у-

казивао Београдској Трговачкој Омладини и Њ. Св.

Патријарх поч. Димитрије. Већ одавно црквени

обред о слави врши прота г. Никола Божић, иско-

ришћујући сваку такву прилику да ода признање

трговачком сталежу и упути корисне савете њего-

вој Омладини.

Године 1927 Београдска Трговачка Омладина

је први пут прославила славу у своме дому, задуж-

бини првог великог добротвора поч. Јефте М. Па-

вловића. Због важности овога момента у историји

Београдске Трговачке Омладине донооимо у изводу
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гбвор претседника удружења Благоја >Ј. Антоније-
вића, у коме су на леп начин обележени дарежљи-
вост и родољубље српских трговаца. Том прили-
ком, пред изаслаником Њ. В. Краља, Њ. Св. Cpn-
ским Патријархом поч. Димитријем и многоброј-
ним угледним гостима речено је:

„У историјском и културном развићу срп-
ског народа, стварању његове државе, српски

трговци играли су видну улогу. Поред призна-
те репутације добрих и способних трговаца,

српски трговци одликују се нарочито великим

родољубљем, које је постало њихова традици-
онална особина. Откада се зна за почетак и

формирање наше материјалне културе, чији су

најизразитији претставници трговци, српски

трговци су се у свима временима истицали сво-

јим родољубљем.
Тако кад је нестало средњевековне српске

државе те сјајне творевине умних и спо-

собних Немањића кад је нестало српских

царева и краљева, кне>кева и деспота који бе-

јаху ктитори и мецене цркава и манастира, у
то доба јединих расадника просветне и на-

ционалне свести, тада су српски трговци били

они, који су српску цркву помагали матери-

јално колико су год могли, да се српско име

одржи и дочека дан слободе. Та родољубива

акција српских трговаца продужује се кроз сва

времена до данашњих дана. Познато је, да су

вође за ослобођење српског народа, Карађор-

ђе и Милош, били трговци. Од седам оснивача

Матице српоке бејаху шест трговци, а родо-

љубива дела Мише Анастасијевића, Илије Ко-

ларца, Јефте М. Павловића, Јелене Маринко-

вић, Тодоре и Илије Kopaha, Аксентија Ј.

Аксентијевића, Евгеније и Николе Д. Кики, Ни-

коле и Васе браће Радојковића, Николе Спаси-

ћа, Петра К. Радовановића, Димитрија Ста-

менковића, Илије Антоновића, Ванђела Томе,

Јоце Ж. Јовановића-Шапчанина, Софије Павло-

вић-Делимарковић, Симе Баше, Луке Ћелови-

ha и других довољно су позната. Ето, то тра-

диционално родољубље српских трговаца ство-

рило је Београдску Трговачку Омладину. Она

претставља јединствен пример удружења око

кога су окупљени и трговци и њихово помоћно

особље на заједничком послу, коме наши тр-

говци поклањају све своје слободно време, да

би помогли и што боље спремили и извели на

прави пут свој трговачки подмладак, дајући
тиме један диван и поучан пример својим
млађима.

Као чисто српска национална установа

ценећи значај српске славе, наше је удружење

узело за своју славу Св. Духове, који у цркве-

ном смислу симболишу: светлост, истину, сна-

гу и оспособљавање, што најбоље одговара

идеји и циљевима нашег удружења, које про-

свећује, помаже и оспособљава своје чланове

за њихов позив.

Своју славу Београдска Трговачка Омла-

дина ове године прославља са нарочитом ра-

дошћу, јер је ово први пут у њеном животу да

слави у своме Дому.

Што данас Омладина има свој Дом, за-

слуга је њеног првог великог добротвора поч.

Јефте М. Павловића, који је у своје време, пре
30 и неколико година, имајући прилике да при-

суствује испитима ученика у школи Београдске
Трговачке Омладине, увидео и оценио велику

важност и значај ове школе за васпитање,

спрему и подизање нашег националног трго-

вачког подмлатка. Желећи да омогући њен

успешан рад и створи што бољи и сигурнији
основ томе раду у будућности, завештао је Бе-

оградској Трговачкој Омладини ову кућу, у

којој данас славимо своју славу. Кад му је при-

мећено: „Зашто толико много остављаш“, он је

одговорио: „Хоћу да им оставим да им се по-

знаје”. Можда је у том моменту његово пле-

менито орце осетило, а његова интелигентна

душа назирала велике историске догађаје, који
се одиграше и чиЈи смо ми учесници и очевид-

ци; можда је он још онда видео да he се -Отаџ-

бина Србинова пружати од Ђевђелије до Ма-

рибора, да he наш лепи Београд, кога j’e

природа одредила да буде спона између Исто-

ка и Запада, постати велика престоница моћне

државе Јужних Словена и да ће тада за Бе-

оградску Трговачку Омладину настати велики

задаци, за које ће требати великих материјал-
них средстава. И заиста, без овога његовога

завештања и завештања других великих до-

бротвора Београдске Трговачке Омладине, који

следоваше његовом узвишеном и племенитом

примеру, тешко да би Београдска Трговачка
Омладина могла одржати своју школу у овом

обиму и на данашњој висини. Зато ће Београд-
ска Трговачка Омладина, докле год постоји -

а она he постојати док буде српства, српских

трговаца и трговачких омладинаца чувати

успомену и сећање на свога првог великог до-

бротвора Јефту М. Павловића. Слава Јефти
М. Павловићу!”

Свечани помени

Да би имена својих и свих-заслужних људи одр-

жала у трајној успомени, да би очувала сени

својих чланова, добротвора, заслужних трудбеника
и пријатеља, Београдска Трговачка Омладина је

увела од 1894 год. одржавање сталног годишњег



131

помена. Тиме она врши двоструки задатак. Испу-
њава један свети и верски обичај наше цркве и

одаје заслужно поштовање и признање свима сво-

јим преминулим члановима.

Свечани помен, који приређује Београдска Тр-

говачка Омладина, има увек шири значај. И он, као

и слава, окупи најугледније претставнике, а при-

годна реч која се том приликом изрекне од цркве-

них великодостојника налази израза у свачијој

души, побуђује на нова доброчинства и жртве, иза-

зива високи пијетет и оживљава успомене на

помрле.

Гробнице великих добротвора

Извршујући свету дужност према својим вели-

ким добротворима, а на основу чл. 27 тачка 3 сво-

јих правила, Београдска Трговачка Омладина одр-

жава у исправном стању све њихове примљене

гробнице и плаћа потребне таксе. До сада су прим-

љене гробнице великих добротвора: Јефте М.

Павловића, Софије М. Павловић-Делимарковић,
Васе Петровића и Милице Стојчевић-Нешић.

На споменику Јефте М. Павловића Омладина

је 1928 г. израдила његов барељеф.
Поред одржавања чистоће, на гробницама се

редовно пали кандило сваке суботе и уочи великих

празника.

Избор почасних чланова

Веома је широк круг оних, који су прихватили
и свесрдно се заложили за остварење идеја Бе-

оградске Трговачке Омладине. Међу именима тих

људи наилазимо на претставнике свих друштвених
сталежа. И ово је несумњив доказ значаја Бе-

оградске Трговачке Омладине. Он нам показује да

су њени циљеви далеко премашили професионалне

интересе трговачког сталежа и да је њен рад био

руковођен интересима опште народног добра. Да

би се одужила овој заслужној елити овојих по-

средних и непосредних трудбеника Београдска Тр-
говачка Омладиина их је редовно увршћивала у ред

својих почасних чланова.

Почасни чланови јављају се у другој години

рада Београдске Трговачке Омладине, а данас их

има 46. Њихова имена поменута су у засебном по-

глављу ове Споменице.
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СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА

За извршење својих задатака Београдска Тр-
говачка Омладина прикупља средства од чланских

улога, фондова и легата, прилога и велике игранке.

Од свих извора најважнији су фондови-легати, који

претстављају завештања племенитих људи. Данас

Београдска Трговачка Омладина има дванаест фон-
дова, чије је стање на крају 1930 г. показивало суму

од 3,065.271.27 дин. Легата, који се односе на не-

покретности има 10, од којих је пет већ примљено.

Вредност непокретности ових примљених пет ле-

гата процењена је на 9,000.000 дин., а годишњи

приход који се ужива, износи око 650.000 динара.

а) ФОНДОВИ

Фонд Српског трговачког двора. Српски тр-

говачки двор помиње се први пут у правилима из

1894 године. У чл. 6. овако се вели: „Ради ширења

српске трговинске просвете и неговања милосрђа и

племенитости међу трговачким сталежом саградиће

се Српски трговачки двор. У правилима из 1925

каже се ово о циљу Српског трговачког двора:

„Ради неговања милосрђа и племенитости у трго-

вачком реду саградиће се Српски трговачки двор”.

Правилима је предвиђено да се Српски трго-

вачки двор сагради у виду велелепне, монументал-

не зграде. Име је дато у духу традиције, јер су не-

када, у стара времена, за велике грађевине упо-

требљаване сличне речи, које се налазе у народним

песмама и историјским списима.

Какав би требало да изгледа Српски трговачки

двор види се такође из правила. Српски трговачки

двор саградиће се од улога оснивача, добротвора и

великих добротвора Српског тргвачког двора и

других извора, које Управни одбор пронађе. Он ће

бити монументална грађевина, чији he облик бити

склопљен из најлепших и најзнаменитијих старих и

нових српских грађевина, те будућности служити

као пример најсавршенијег српског неимарства;

имаће све потребне просторије: 1) две велике двор-

нице, које he бити толико простране, да може у

сваку стати по 2000 особа. Једна ће бити свечана

дворница, а друга за научне и хуманитарне зборо-

ве, забаве итд.; 2) имаће велике просторије за Тр-

говачку школу, Читаоницу, Књижницу и уредни-
штва друштвених листова и 3) велике просторије за

Трговачку комору, Српско трговачко удружење,

Трговачки фонд, Трговински музеј и друге опште

трговинске установе.
Чланови Српског трговачког двора јесу: осни-

вачи, добротвори и велики добротвори. Оснивач је

онај који једанпут за свагда положи од I.ooo—

дин.; добротвор полаже од 10—90.000 дин.;

велики добротвор полаже или завештава вредност

имовине најмање 100.000 дин.

Почев од 1928 год. Београдска Трговачка
Омладина уноси у овај фонд чист приход својих
хартија од вредности и приход хартија од вредно-
сти фонда великог добротвора Луке Ћеловића-Тре-
бињца.

На крају 1930 год. фонд је располагао са

1,032.353 динара.

Фонд болнице Београдске Трговачке Омла-

дине. За подизање болнице, која је у првим дру-
штвеним правилима била стављена као први и

главни циљ удружења, основан је доцније наро-
чити фонд. Први оснивач овога фонда је поч. Ле-

посава Јовичић, коју је, ради спомена, уписао њен

муж Илија М. Јовичић, трг. београдски, 1905 год.

са улогом од 1000 динара. Год. 1928 Мица, супруга
поч. Милана А. Павловића, заслужног претседника
и почасног члана Београдске Трговачке Омладине,

у жељи да очува трајну успомену на своју рано

преминулу кћер Вукосаву-Вуку, приложила је овоме

Фонду 125.000 дин.

На крају 1930 прилози и приходи овога фонда
износили су 169.173 динара.

Фонд Соломона Мони Е. Були. Виђени београд-
ски трговац и банкар Едија Були положио је 14

маја 1903 године Београдској Трговачкој Омладини
5.000 дин. у злату уз писмо, у коме вели, да сумом

од 1.000 дин. уписује свога сина поч. Соломона-

Мони за члана оснивача Српског трговачког двора,

а остатак од 4.000 дин. намењује оснивању фонда
при Београдској Трговачкој Омладини под именом

„Фонд Соломона-Мони Е. Були” с тим, да се из

прихода овога фонда набавља одело и њиме сваке

године, на дан смрти поч. Соломона (16 марта), на-

грађују ваљани сиромашни ученици Трговачке шко-

ле Београдске Трговачке Омладине. До светског

рата поступило се по одредбама овога завештања.

Награђивано је сваке године по B—lo8 —10 ученика дру-

штвене школе. После светскога рата, услед малог

прихода и високих цена одела, рад овог фонда пре-

стао је. Наставиће се понова чим зато буде мо-

гућности.

Концем 1930 год. фонд је износио 7.904 дин.

Фонд Аксентија ]. Аксентијсвића и Наталије
ЈБ. Каравелов. Велики добротвори Аксентије Ј.

Аксентијевић и Наталија Jb. Каравелов, рентијери

београдски, завештали су Београдској Трговачкој

Омладини за извршење њених циљева своја два

имања у Београду (две куће у Београдској улици

број 21 и једну у Краља Милутина улици број 45).

Поред овога завештали су још и следеће папире од

вредности: 100 комада акција Београдске задруге,

50 комада акција Народне банке, 74 комада акција
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Прометне банке, 25 комада акција Врачарске ште-

дионице и 15 комада акција Врачарске задруге. Из

ових папира образован је, у смислу наредбе лега-

тора, фонд под именом „Фонд Аксентија Аксенти-

јевића и Наталије Љ. Каравелов”. У овај фонд уно-
се се приходи папира фонда и имања у Београдској
улици број 21. Приход имања у Краља Милутина
ужива по тестаменталној наредби легатора Аксен-

тијевића његова усвојеница Јованка Сремац ро-

ђена Сис.

Овај фонд износио је на крају 1930 године

477.967 динара.

Хартије од вредности обрачунате су по номи-

налној вредности својој. Налазе се на чувању у Хи-

потеКарној банци трговачког фонда. Из прихода
овога фонда издаје се, по тестаменталној наредби

легатора Аксентијевића, сваке године по 3.000 дин.

Академији наука и Јованки Сремац рођ. Сис

6.000 дин. годишње. Сем тога, из прихода овога

фонда плаћају се таксе и одржавају имања.

Фонд Луке Ћеловића-Требињца. Лука Ћеловић,

трговац београдоки и велики народни просветни

добротвор, поклонио је Београдској Трговачкој
Омладини за постигнуће њених циљева, 1927, у очи

Ђурђева дана, 500.000 динара у обвезницама 7

од сто инвестиционог зајма. Од ових папира удру-

жење је образовало нарочити Фонд под именом

„Фонд Луке Ћеловића-Требињца”. Главница фонда
се не крњи. Приходи фонда дотирају се Фонду срп-

скога трговачкога двора. Папири овога Фонда на-

лазе се на чувању у Хипотекарној банци трговачког

фонда.

Фонд Томе Ст. Делимарковића и фонд Живане

и Владимира Делимарковића. Велики добротвор Бе-

оградске Трговачке Омладине поч. Софија Павло-

вић рођ. Делимарковић завештала је Београдској

Трговачкој Омладини двоспратну кућу у Београду
на Косанчићевом Венцу бр. 25 с тим да Београдска

Трговачка Омладина образује из тога фонд под

именом њена брата Томе („Фонд Томе Ст. Дели-

марковића”, трг. Београд). Из готовине и покрет-

ности образован је фонд под именом њене матере

Живане и брата Владимира („Фонд Живане и Вла-

димира Делимарковића”).

Приход „Фонда Томе Ст. Делимарковића” по

наредби легаторке Софије употребљава се на пости-

зање циљева друштвених. Приход „Фонда Живане

и Владимира Делимарковића” улаже се на штедњу

док не достигне висину од 109.000 динара. Тада

he се приход овога фонда делити на име помоћи

удовама и породицама невино пострадалих бео-

градских трговаца.

На крају 1930 стање ових фондова је овако:

„Фонд Томе Ст. Делимарковића” 96.799 динара.

„Фонд Живане и Владимира Делимарковића 45.412

динара.

Фонд Дома омладинаца и Школе. Тежећи све-

странијем образовању својих чланова Београдока
Трговачка Омладина настоји да сем школског и

општег образовања, сем поучавања о здрављу и

лечења, учини што више може и у правцу домаћег
и општег васпитања, развијања карактера, укуса и

моралних особина. Због тога је унела у правила од

1911 год. у своје циљеве и подизање Дома трго-

вачких омладинаца.

Према замисли израженој у правилима Дом

трговачких омладинаца треба да пружи могућност
и најсиромашнијем члану Београдске Трговачке
Омладине да може за мале суме да добије здрав

стан и добру храну. Дом треба да има ове про-

сторије: за становање, трпезарије, купатила, сале

за гимнастику, амбуланту и т. д. У Дому трговач-

ких омладинаца „поклањаће се нарочита пажња

домаћем и општем васпитању, неговању каракте-

ра и укуса, васпитању у религији и неговању срп-
ских народних обичаја.”

Ову замисао Београдске Трговачке Омладине

прихватиле су и све остале Трговачке и трговач-

ко-занатлијске омладине у Краљевини. На конгресу

Трговачких и трговачко-занатлијских омладина у

Новом Саду 1928 донета је у тачци 3 резолуције
ова одлука: „Осећајући једнодушно потребу и зна-

чај омладинских домова ради подизања социјалног,
хигијенског и културног нивоа својих будућих гене-

рација, конгрес ставља у дужност свима Омла-

динама, да за решење тога питања предузду нај-

енергичније мере”. Од тада је ова мдеја добила

шири значај.
Основни улог за овај фонд дао је Стеван Г.

Коен када је уписао за добротвора „Фонда Дома

омладинаца и школе” свога ортака поч. Светислава

М. Ђорђевића, бив. потпретседника Школског од-

бора Београдске Трговачке Омладине, са улогом од

10.000 динара. У овај се фонд уносе и сви уло-

зи чланова добротвора Београдске Трговачке
Омладине.

Стање„Фонда Дома омладинаца и школе” из-

носило је на крају 1930 године 196.181 динар.

Фонд за штампу и издавање уџбеника. На кон-

гресу Трговачких и трговачко-занатлијских омла-

дина у Скопљу 1925 усвојен је наставни план Трго-
вачке школе Београдске Трговачке Омладине за

образац свих школа Трговачких омладина у земљп.

Београдска Трговачка Омладина, као претседник

Савеза трговачких и трговачко-занатлијских омла-

дина и као њихов духовни вођ, у циљу извођења

једнообразне наставе у смислу горње одлуке кон-

греса, основала је (решењем ХХХХ редовне скуп-

штине од 1928) специјалан фонд под именом „Фонд
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за штампу и издавање уџбеника Трговачке школе

трговачке омладине”. За ово је израђен нарочити

правилник. До сада су средствима овога фонда изи-

шли штампани многи уџбениџи.
Стање овога фонда на крају 1930 у готовини

и уџбеницима било је 351.109.27 динара.

Фонд Ђорђа П. Радојловића. Привредне, хума-
не и наџионалне организаџије у Београду одлучиле

су да за вечиту успомену на Ђорђа П. Радојловића,
трговџа и заслужнога претседника Београдске тр-

говачке коморе, оснују добровољним прилозима при

Београдској Трговачкој Омладини нарочити фонд
под именом ~Фонд Ђорђа П. Радојловића”. Циљ је
овога фонда да се из његова чиста прихода награ-

ђују сваке године заслужни учениџи Трговачке
школе Београдске Трговачке Омладине.

Стање овога фонда износи на крају 1930 го-

дине 14.753 динара.
Сем ових фондова Српско трговачко удружење

као извршилац тестамента поч. Ванђела Томе, тр-

говца београдског, издаје Београдској Трговачкој

Омладини из легаторових средстава редовну го-

дишњу новчану помоћ за школовање у Трговачкој

школи Београдске Тргоџачке Омладине ђака-мла-

■дића српоке и грчке народности пореклом из Јужне
Србије, а настањених у Београду ради изучавања

трговине и других привредних грана. Ученика пи-

томаца Фонда Ванђела Томе било је у друштвеној
школи: 29 у школској 1926-27; 59 у школској
1927-28; 69 у школској 1928-29; 81 у школској
1929-30 и 89 у школској 1929-30 години. Београд-
ска Трговачка Омладина, по жељи легаторовој, шко-

лује све ове ученике бесплатно у својој школи, снаб-

дева их свима школским уџбениџима и потребама,
а по потреби лечи.

б) ДРУШТВЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Друштвене непокретности састоје се из легата

великих добротвора. До сада је Београдска Трго-
вачка Омладина. у смислу тестаменталних одредаба
великих добротвора, примила у својину и на руко-

вање ове легате: легат Јове П. Јовановића, легат

Јелене Маринковић, легат Аксентија Ј. Аксентије-
вића и Наталије ЈБ. Каравелов, легат Јефте М. Па-

вловића и легат Софије Павловић-Делимарковић.

Непримљени су легати: Илије и Тодоре Кораћ, Пе-

тра К. Радовановића, Илије Антоновића, Евгеније
и Николе Д. Кики, Јоце Ж. Јовановића-Шапчанина.
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ПРИМЉЕНИ ЛЕГАТИ:

ЛЕГАТ ЈОВЕ П. ЈОВАНОВИЋА, трговца београдсЕог,

састоји се из двоспратне зграде у Кнегиње ЈВубице ул. бр.

26. Она је прва прешла у својину удружења 1914 године.

Годишњи приход износи oko 140.000 динара, 1 а њена вред-

ност цени се на 1.500.000 динара.
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ЛЕГАТ ЈЕЛЕНЕ МАРИНКОВИЋ, тргоБца београдског,
оставила је приземну зграду у Зориној ул. бр. 28. Примљена
је у сБојину 1919 године. Годишњи приход obe зграде износн

oho 20.000 динара, а њена вредност цени се на 400.000 дин.
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ЛЕГАТ АКСЕНТИЈА Ј. АКСЕНТИЈЕВИЋА
И НАТАЛИЈЕ Jb. КАРАВЕЛОВЕ

састбји се од две зграде у ХартвиговоЈ улици бр. 21 и једно-

спратне зграде у улици Краља Милутина бр. 45. Прве две

зграде прешле су у својину друштва 1914 године. Годишњи

приход од њих износи oho 90.000 динара а вредност њи-

хова се цени на 1.500.000 динара.

Зграда у улици Краља Милутина, по гласу тестамеша прећи

ће у својину Веоградсће Трговачће Омладине по смрти

Г-ђе Јованће Сремац, рођене Сис, ћоја ужива и приход од

ове ћуће.
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ЛЕГАТ ЈЕФТЕ М. ПАВЛОВИЋА, тргобца београдског,

претставља двоспратну зграду у Кнез Михаиловој ул бр. 14 и

чика Љубиној ул. бр. 3. Зграда је прешла у својину удружења

1921 године. Годишњи приход износи oho 350.000 динара,

а вредност имања цени се на 5.000.000 динара. V овој

згради налазе се cbe Еанцеларије удружења.
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ЛЕГАТ СОФИЈЕ ПАВЛОВИЋ-ДЕЛИМАРКОВИЋ

састоји се из дћоспратне зграде на Косанчићевом венцу

бр. 25, koja је прешла у својину удружења 1928 године.

Годишњи приход износи oko 55.000 динара, а ћредност

зграде цени се на 500.000 динара.
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НЕПРИМЉЕНИ ЛЕГАТИ:

ЛЕГАТОРИ ИЛИЈА КОРАЋ, трговац и жена му Г-ђа Тодора оставили су имање на

Роме су данас „Хотел Империјал" и зграда у Чика Љубиној улици. Затим зграду у Херце-

говачРој улици бр. 7. Легатом управља и приходе доживотно ужиБа Г-ђа Тодора.

ЛЕГАТ ПЕРЕ К. РАДОВАНОВИЋА, трговца, састоји се из две ђуће у Симиној

улици број 13. Приход од тога имања уживаће до своје смрти или преудаје Г-ђа Даница
П. Радовановић, а после њене смрти или преудаје целоћупно имање наследиће Београдсћа
Трговачћа Омладина и приходе од њега употребљаваће на своје циљеве.

ЛЕГАТ ИЛИЈЕ АНТОНОВИЋА, трговца београдсћог, састоји се из једноспратне зграде

у Карађорђевој улици бр. 16. По легаторовом тестаменту овим имањем управља и при-

ходе са њега доживотно ужива Г-ђа Елиза Хацић.

ЛЕГАТ НИКОЛЕ Д. КИКИ, трговца београдсћог и Г-ђе Евгеније Н. Кићи састоји се

из зграде на Краљевом тргу бр. 15 и ћомплећса имања „УједињењеД ћао и ћуће на углу
Кнез Михаилове и Краља Петра улице. Имањем управља и доживотно ужива приходе

супруга поч. Нићоле, Г-ђа Евгенија.

ЛЕГАТ ЈОЦЕ Ж. ЈОВАНОВИЋА-ШАПЧАНИНА, трговца београдсћог, претставља тро-

спратну зграду на Теразијама бр. 9. Легатом управља и доживотно ужива приход Госпођа
Лепосава, супруга поч. Јоце Ж. Јовановића-Шапчанина.

ЛЕГАТ СИМЕ БАШЕ, трговца београдсћог, састоји се из завештања од 100.000 динара,

чији ће приход до своје смрти уживати његова супруга Госпођа Парасћева.

ЛЕГАТ ВАСЕ ПЕТРОВИЋА, рентијера београдсћог, састоји се из завештања од 150.000

динара. По овом завештању повела је спор прогив нашег удружења његова сестра и

исти се налази пред решењем у Првостепеном суду. Са овом сумом Београдсћа Трго-
вачћа Омладина има да оснује „Фонд Томе В. Петровића-Делимарћовића" из чијег ће се

прихода сваће године на дан смрти њиховог сина (1 априла) оденути по нећолићо ђаћа

Београдсће Трговачће Омладине.

ЖИВКО С. БОГДАНОВИЋ, трговац београдсћи, оставио је Београдсћој Трговачћој
Омладини 200.000 динара, ћоју ће суму његова супруга Госпођа Милица исплатити по

продаји њиховог имања на Топчидерсћом Брду.
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6) ВЕЛИКА ИГРАНКА
И ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ ЗА ШКОЛУ

Приређивање забава Београдска Трговачка
Омладина је завела у циљу да обезбеди један си-

гуран приход за извршење својих задатака, Од

1885 г. приход са забава био је намењен „Фонду за

школу и болницу омладине", а од 1891 г. издржава-

њу школе. Сем тога Београдска Трговачка Омла-

дина приређивала је забаве и у корист национал-

них и хуманнх циљева.

Забаве су се у прво време звале „село са и-

гранком", затим „велика игранка", а доцније ~трг-
овачки бал“.

Трговачки балови имали су редовно реноме

првих друштвених забава старога Београда. Са за-

бавама великошколске омладине долазили су од-

мах иза двороких балова. Трговачки балови били

су важна атракциона тачка не само за трговачки
сталеж већ и за елиту престонице. Издвајали су се

својом импозантношћу и отменошћу од осталих

престоничких балова.

Трговачким баловима Београдске Трговачке
Омладине указивана је вазда пажња са највишега
места, највећих државних функционера, претстав-
ника страних држава на нашем Двору, политичких,

научних и војних кругова, а нарочито привредног

сталежа.

Одредбе о забави налазимо још у првим дру-
штвеним правилима. Прва забава је приређена 22

јануара 1883 г. „у корист друштвене касе“, у тада

најбољем локалу „Босна“, који се налазио на ма-

лој пијаци на Сави. Друга је забава одржана 4 фе-
бруара 1884 у истом локалу. Трећа је приређена 12

јануара 1886 у дворани Ђорђа Пашоне на „Булева-
ру”. То су биле прве забаве, које су имале да при-

вуку привредни свет. Посао око тога није ишао

лако. Требало је разбијати старе конзервативне

појмове, требало је много утицаја употребити да

трговац доведе своју кћер на забаву. Друштвени
живот у то доба био је ограничен, није излазио из

оквира породице. И забаве Београдске Трговачке
Омладине имале су, поред материјалног циља, и

васпитну сврху, Оне су знатно убрзале напредак

друштвеног живота трговачког сталежа, пробиле

су брешу за усвајање и прилагођавање савременим

појмовима о животу и потребама човека. Томе је

несумњиво допринела и чињеница што су прве за-

баве које је приредила Београдска Трговачка Омла-

дина привукле пажњу највиших кругова престо-

ничког грађанства; од 1894 није било ниједне за-

баве на којој нису били заступљени Краљевски

Двор, Влада и претставници страних држава на

нашем Двору. Од 1904 па све до 1911 Блаженопо-

чивши Краљ Петар Ослободилац са члановима своје
Краљевске Куће посећивао је редовно сваку забаву.

После светског рата прва забава приређена је
10 фебруара 1923 у дворани код „Коларца". Заба-

ву су посетили Њ. В. Краљ Александар и Њ. Кр. В.

Принц Павле. Идућа забава је одржана 2 фебруара
1924 год. у истом локалу. Своју високу пажњу и на-

клоност Београдској Трговачкој Омладини и у овој
прилици благоизволели су указати Њихова Вели-

чанства Краљ Александар и Краљица Марија. Год.

1925 забава је приређена 24 јануара. Њихова Ве-

лнчанства Краљ Александар и Краљица Марија и

овога пута дали су видна доказа своје благонакло-

ности према Београдској Трговачкој Омладини и

благоизволели посетити ову забаву. Год. 1926 и

1927 забава је приређена у Официрском дому, а

1928 код „Коларца“.
У годинама 1929 и 1930 изостављено је при-

ређивање велике игранке. Овај, кроз три и по деце-

није приређивани трговачки бал, који је ушао у

традицију трговачкога сталежа и обезбедио себи

завидно место у историји престоничких отмених

друштвених забава - морао се ових година изо-

ставити. Разлози за ово најбоље се виде из извеш-

таја Управног одбора поднетог ХХХХI редовној

скупштини. Ту се вели: „Ове године нисмо одр-
жали нашу традиционалну велику игранку „Трго-
вачки бал“, коју наше Удружење више од тридесел

година редовно приређује у корист своје Трговач-
ке школе. На овај корак решили смо се после дугог

размишљања и са тешким срцем, али друкчије није
могло бити. Велика привредна и пословна криза,

која већ неколико година узастопце влада у нашој

земљи, погодила је тешко нарочито наш трговачки

сталеж; и ми смо, доневши одлуку о недржању на-

ше забаве, били само веран тумач брига и располо-

жења, које наша привреда и наши трговци у дана-

шњици преживљују". Али се апеловало на све при-

јатеље Београдске Трговачке Омладине да и овога

пута укажу прилозима своју помоћ намењену одр-

жавању школе и стручном васпитању трговачког

подмлатка, Овај акт Управе Београдске Трговачке
Омладине био је исправно протумачен чему су до-

каз обилни прилози, који достижу приближно ци-

фру највећег нето прихода дотадањих забава.

НВегово Величанство Наш Узвишени' Краљ

Александар I поклања стално своју благонаклону

пажњу раду нашег удружења и сваке године по-

дарује свој Краљевски прилог за школу удружења.

Претседник Министарског Савета, Министар

Унутрашњих Дела, Почасни ађутант Њ. В. Краља,

Армијски Генерал г. Петар Живковић такође ре-

довно даје свој прилог нашем удружењу за школу.

Исто тако Управни одбор Народне банке Кра-
љевине Југославиуе, као и друге привредне уста-

нове, наши родољубиви трговци и многи пријате-
љи Београдске Трговачке Омладине дају своје ре-

довне годишње прилоге.

У почетку смо рекли да је Београдска Трго-
вачка Омладина, сем редовних забава у корист сво-
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јих циљева, приређивала и ванредне забаве са којих
је приход био намењиван националним и хуманим

стварима. И у тим приликама видно се манифе-
стовала племенитост, хуманост и ширина духа

београдских трговаца. У доба када се рађала прва

замисао о оснивању Београдске Трговачке Омла-

дине, радило се на установљењу ~Фонда за по-

магање сиротих ученика-ца београдских српских

основних школа”. Београдски трговци, међу њима

у главном доцнији оснивачи Београдске Трговачке
Омладине, схватајући племенити значај ове уста-

нове, узели су иницијативу и почетком 1875 г. при-

редили »бал« у корист овога фонда.
О овоме балу налази се реферат претседника

Одбора за установљење фонда, Косте Црногорца,

директора реалке, који је поднет на састанку од

5 фебруара 1875. У њему се каже: »Београдска

Трговачка Омладина чим је чула да се ради на

оснивању овога фонда приредила је „бал” у корист

фонда. Он, Црногорац, је у име овог Одбора, са

целим ужим Одбором, отишао на бал те захвалио

племенитој Омладини и усмено, а после и писмено!«

У записнику се даље вели «Одбор са најдубљом
захвалом прими како ово саопштење, тако и сам

глас, да су београдски трговци већ ударили камен

темељац згради, на којој и он ради...« На овоме

балу пало је прилога 8538 гроша и то у монети:

109 дуката цесарских здравих, 31 дукат цесарски

бушен, 138 гроша у ситној руској монети. Претсед-
ник одбора трговаца Марко Марковић, предао је

ову суму благајнику фонда, па је Одбор фонда
на ово одлучио: -дасе од стране Одбора учини

изјава благодарности актом преко званичних но-

вина и да се на ову суму изда признаница, коју
да потпишу претседник, благајник и два одборника

(Павле Цветковић и Милован Јовановић, трговци)«.
Тако је Београдока Трговачка Омладина, како

су је звали још на неколико година пре њенога

оснивања, похитала да пре но што је и сама орга-

низована помогне тамо где је, у оно доба, било

нужно помоћи сиротној школској деци!

Друга ванредна игранка приређена је 17 јуна
1896 у част посете владара Црне Горе Њ. В. Кнеза

Николе I нашем Краљевском Дому.
Тешке прилике у које је запао српски народ

после анексије Босне и Херцеговине такле су ду-

боко и Београдску Трговачку Омладину. Прожета

искреним родољубљем и жељом да отаџбини по-

могне у свакој прилици, Београдска Трговачка
Омладина је одлучила, да 17 јануара 1909 приреди

ванредну игранку »у корист српских народих ци-

љева«. Чисти приход са ове игранке у суми од

5.655.45 дин. распоређен је овако: 1.000 дин. Срп-
ском црквеном крсту, 4.655.45 Народној одбрани.
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Свака установа има људе, којима нарочито ду-

гује за свој опстанак и развитак. Уколико је тих

људи више утолико је и већи напредак и углед

установе. У Београдској Трговачкој Омладини овај

ред људи чине почасни чланови. Међу њима наила-

зимо не само на имена трговаца и привредика, већ

и на имена познатих јавних и политичких радника.
Све су то људи који су, схватајући значај и улогу

Београдске Трговачке Омладине, сматрали за своју
моралну дужност да помогну и допринесу оства-

рењу њених корисних циљева. Њихове заслуге за

Београдску Трговачку Омладину су велике, преко
њих су остварени многи успеси. Београдска Трго-

вачка Омладина, која је себи поставила и многе мо-

ралне циљеве, није се могла оглушити о рад и за-

слуге ових људи и не истаћи их као пример за

углед. Због тога им је указала своје највеће пошто-

вање, изабрала их за почасне чланове.

На листи почасних чланова Београдске Трго-
вачке Омладине налазе се ова имена:

ЈОВАН М. ТАДИЋ, трговац београдски, изабран
на ванредној скупштини 5 јуна 1883.

ТИХОМИЈБ Ј. МАРКОВИЋ, гувернер Народне бан-

ке, изабран на редовној скупштини 25 марта

1884.

ТОДОР ]. МИЈАИЛОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 25 марта 1884.

СОЛОМОН Ј. АЗРИЕЛ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 25 марта 1884.

КОСТА ДР. РИЗНИЋ, трговац београдски, изабран
на редовној скупштини 23 априла 1887.

ПАНТА М. БОДИ, трговац београдски, изабран на

редовној скупштини 23 априла 1887.

Д-Р ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ, лекар и књижевник,

изабран на ванредној скупштини 3 јуна 1890.

ДИМИТРИЈЕ КАТИЋ, економ, изабран на редовној

скупштини 23 априла 1890.

НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 14 априла 1891.

ПЕТАР И. ЈОВАНОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 14 априла 1891.

СИМА Р. ОБРАДОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 14 априла 1891.

ЧЕДОМИЉ МИЈАТОВИЋ, државник, изабран на

редовној скупштини 29 марта 1892.

МИЛАН А. ПАВЛОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на ванредној скупштини 18 јула 1893.

МИЛОШ Т. ТУЦАКОВИЋ, директор Београдске
трговачке банке, изабран на ванредној скуп-
штини 18 августа 1896.

ДИМИТРИЈЕ СТАМЕНКОВИЋ, .трговац бсоград-
ски, изабран 26 априла 1898.

ДИМИТРИЈЕ ЋИРКОВИЋ, трговац београдски,
изабран на редовној скупштини 26 априла 1898.

МИХАИЛО ПАВЛОВИЋ. трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 26 априла 1898.

МАРКО ВУЛЕТИЋ, трговац београдски, изабран на

редовној скупштини 6 маја 1901.

МИЛОРАД П. НИКОЛИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 4 априла 1904.

МИХАИЛО Л. ЂУРИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 24 априла 1905.

ВЛАДИМИР МАТИЈЕВИЋ, трговац, изабран на ре-

довној скупштини 6 маја 1907.

МИХАИЛО Г. ПОПОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 15 априла 1912.

ЈОВАН ЂАЈА. министар у пензији, новинар, изабран
на ванредној скупштини 12 септембра 1920.

ЈОСИФ КОВАЧЕВИЋ, директор реалке у пензији,

изабран на ванредној скупштини 12 септембра
1920.

УРОШ БЛАГОЈЕВИЋ, учитељ у пензији, изабран

на ванредној скупштини 12 септембра 1920.

СТЕВАН ТРИФУНОВИЋ, гимн. учитељ, изабран на

ванредној скупштини 12 септембра 1920.

ЂОРЂЕ Б. НЕСТОРОВИЋ, проф. университета,

држ. саветник, бан, изабран на ванредној скуп-

штини 12 септембра 1920.

СПАСОЈЕ РАДОЈИЧИЋ, држ. саветник, изабран на

ванредној скупштини 12 септембра 1920.

ДИМИТРИЈЕ М. ЂОРИЋ, индустријалац, изабран

на редовној скупштини 25 априла 1920.

МИЛИВОЈЕ М. ПОПОВИЋ, трговац београдски,

изабран на ванредној скупштини 31 јула 1921.

НИКОЛА С. РАДОВАНОВИЋ, трговац београдски,

изабран на ванредној скупштини 31 јула 1921.

ПИКОЛА М. БЕЛОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на ванредној скупштини 31 јула 1921.

ЂОРЂЕ П. РАДОЈЛОВИЋ, трговац београдски,

претседник Београдске Трговачке Коморе, иза-

бран на ванредној скупштини 31 јула 1921.

МИЛОВАН ]. МАТИЋ, трговац београдски, изабран
на редовнОј скупштини 5 априла 1925.
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ГАВРИЛО Р. РАДЕНКОВИЋ, трговац београдски,

изабран на редовној скупштини 5 априла 1925.

АЛЕКСАНДАР ]. ЂОКИЋ, трговац београдски, иза-

бран на редовној скупштини 5 априла 1925.

МИЛИСАВ МИТРОВИЋ, трговац београдски, иза-

бран на ванредној скупштини 8 августа 1926.

ТОМА РАДЕНКОВИЋ, трговац београдски, прет-

седник Српског трговачког удружења, изабран
на редовној скупштини 27 априла 1930.

СВЕТИСЛАВ М. ЂОРЋЕВИЋ, трговац београдски,

увршћен на ванредној скупштини 4 августа
1929.

Не задржавајући се посебице на животу и раду

сваког почасног члана Београдске Трговачке Омла-

ддине, нека нам је ипак допуштено да се ради при-

мера за генерације које наступају у наше редове

укратко обазремо на живот и рад неколицине по-

часних чланова. Доживеће наша Београдска Трго-

вачка Омладина, надајмо се, ко зна коју старост у

будућности, ко зна коју Споменицу, нека се што

више детаља сачува од заборава.

Истакнимо најпре почасти људима који нису

из трговачког реда.

Негујући култ захвалности према свакоме ко

је ма у ком виду допринео напретку и успеху нашега

народа, а нарочито према онима чија су имена тесно

везана са историјским чином ослобођења и уједи-
њења свих Југословена у једну државу, Управни

одбор Београдске Трговачке Омладине је на својој
XXXX редовној скупштини, 29 априла 1928, учи-

нио овај предлог, који је једногласно усвојен:

~Ове године навршава се десет година од како

је завршена велика стогодишња борба српског на-

рода за ослобођење и уједињење. По величини над-

човечанских напора и жртава, које је српски народ

у тој борби поднео, српски народ је стекао епску

славу. Он је исписао најлепшу историју што је један

народ може исписати. Он је извршио велика дела,

на којима му могу позавидети и највећи народи.

За прославу ове десетогодишњице образован је
један шири одбор састављен од свију наших наци-

оналних и културно-просветних удружења.

Али независно од тога, уИме нашег удружења,
у коме се увек неговао култ захвалности, желећи

да изрази своју нарочиту и трајну захвалност и

признање оним силним жртвама, које падоше и они-

ма који херојски издржаше на пољу части за славу

нације, за слободу, уједињење и величину наше лепе

Отаџбине, међу којима се налази и велики број чла-

нова Београдске Трговачке Омладине, који такође
положише своје животе за народне идеале,

Управном одбору је част предложити ХХХХ редов-

ној скупштини:

1. Да се у будуће на свечаним поменима нашег

удружења помиње на првом месту блаженопочив-

ши Краљ Петар Велики Ослободилац;

2. Да се уврсте у ред почасних чланова нашег

удружења: поч. Никола П. Пашић, поч. Милорад
Драшковић, поч. војвода Радомир Путник, поч. вој-
вода Живојин Мишић, поч. војвода Степа Степано-

вић и војвода г. Петар Бојовић.

Одужујући се на овај начин нашим народним

херојима и великанима, који бејаху вође нашег на-

рода у његовој најславнијој историјској епохи, ми

се на тај начин одужујемо и оним небројеним зна-

ним и незнаним светим жртвама, које својим живо-

тима искупише слободу и величину наше миле

Отаџбине”.

Овај предлог скупштина је усвојила једногласно
и отада па за увек ће се на свима свечаним поме-

нима Београдске Трговачке Омладине на првом

месту помињати

Блаженопочившц Краљ
ПЕТАР БЕЛИКИ ОСЛОБОДИЛАЦ

Затим су увршћени у ред почасних чланова Бе-

оградске Трговачке Омладине:

НИКОЛА П. ПАШИЋ, државник;

МИЛОРАД ДРАШКОВИЋ, државник;

Војвода РАДОМИР ПУТНИК;

Војвода ЖИВОЈИН МИШИЋ;

Војвода СТЕПА СТЕПАНОВИЋ;

Војвода ПЕТАР БОЈОВИЋ.

Плам he бјечно жиботборни блистат’ Србу ваше зубље,

Сбе he сјајниј’ и чудесннј’ у bjehobe бибат’ дубље.
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ДР. ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ

лекар и књижевник

Велике заслуге увеле су и овог ретко племе-

нитог и душевпог човека у ред почасних чланова

Београдске Трговачке Омладине. Др. Лаза К. Ла-

заревић био је први лекар Београдске Трговачке
Омладине. Примерно заузимљив и пун пожртвова-

ња, истински пријатељ удружења и трговачке омла-

дине, он је бесплатно пуних девет година указивао

лекарску помоћ њеним оболелим члановима. Он је
највише допринео да је Београдска Трговачка
Омладина још у првим данима свога постанка, без

материјалних средстава, могла да приступи спрово-

ђењу свог главног циља: здравственог старања.
Племенитост овог човека је ретка, његов је пример
остао скоро усамљен, а данас га је немогуће наћи.

Докле је ишла племенитост Др. Лазе К. Лазаревића
најбоље ће показати овај пример. Управа Београд-
ске Трговачке Омладине, увиђајући да је чланство

сваког дана веће, па према томе и оболења, тра-

жила је начина да свога великог пријатеља, поред

сталних изражаја захвалности, награди и матери-

јално. Тако је одлучено да се о новој 1887 години,

приликом честитања, Др. Лази К. Лазаревићу под-

несе један мали дарак и да се умоли да одреди

свој хонорар за будући рад, пошто се чланство

умножило, оболења постала чешћа, а удружење оја-
чало материјално. Др. Лаза К. Лазаревић примио

је, врло тронуто, честитања и знак пажње и за-

хвалности у дарку, али је рекао да хонорар одреди

управа, с тим да он задржава право да га може

смањити, Ипак, на крају, у своме захвалном писму

управи, одбио је да прими хонорар. После овога

друштву је једино остало да се Др. Лази К. Лаза-

ревићу на том пожртвовању одужи тиме, што

га је на VII ванредној скупштини од 3 јуна 1890 г.

изабрало за свог почасног члана.

Племенитост и душевност Др. Лазе К. Лазаре-
вића нису случајне, још мање вештачке и оилом на-

метнуте. Напротив, оне проистичу из његове при-

роде, која је морална и осетљива. Велики уметник

желео је да и живот буде леп, да морал и душев-

ност побеђују, да влада добро над злим. И где год

је требало учинити добра, он га је чинио. Добра

учињена Београдокој Трговачкој Омладини наро-

чито су видна и заслужују да буду истакнута као

светли пример и онога, а поглавито овога доба.

*

Др. Лаза К. Лазаревић родио се у угледној тр-

говачкој кући Кузмана Лазаревића у Шапцу, кума

Вука Стефановића-Караџића. Основну школу и гим-

назију изучио је у месту рођења, а правни факултет

у Београду. Иако правник, волео је особито при-

родне науке па је као државни питомац студирао

медецину у Берлину где је и докторат положио

1879 г. За време ратова (1876/8) прекинуо је сту-

дије и служио на ратишту као помоћник лекара.

Доцније је био окружни физикус београдског окру-

га, примарни лекар Опште државне болнице и лич-

ни лекар Краља Милана. Друго поље његова рада

била је књижевност. По снажном приповедачком

таленту прозван је «српски Тургењев». Нарочито је

волео моралну приповетку, тежећи да кроз њу очу-

ва добре традиције и навике- Његова књижевна

дела наградила је Академија наука, а издала Срп-

ска књижевна задруга.

Преминуо је 1890учину санитетскогпуковника.

ДИМИТРИ]Е КАТИЋ

економ

Велике су и значајне заслуге Димигрија Кати-

ћа за Београдску Трговачку Омладину. Оне иду

још и даље од Београдске Трговачке Омладине, про-

стиру се на сав српски трговачки сталеж, првен-

ствено на српску трговачку и опште привредну

омладину. Његовом напредном духу, којим се умео

да издигне изнад уске ондашњице, није било ни нај-

мање тешко објаснити, колико су тешки положај,

живот и рад трговачког сталежа, а у првоме реду

његових трговачких помоћника и ученика. У оно

доба, у трговачким и занатлијским радњама вла-
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дао је неограничен и непрекидан рад. Празника није
било, радило се без одмора, од рана јутра до ду-
боко у ноћ.

У борби против таквога стања тек основана

Београдска Трговачка Омладина наишла је на

огромне тешкоће- Она је апеловала, молила и пре-

клињала на све стране, и трговце и власт, држани

су зборови, прикупљани потлиси за ограничење

радног времена и уређење отварања и затварања

радња, објашњавало се и указивало на велику ко-

рист од просвећеног трговачког подмлатка итд.

Али је све то остајало без успеха. Стога управа од-

лучи да пође другим путем. После збора по питању

отварања и затварања радња делегат Београдске
Трговачке Омладине Г. Марко Вулетић оде Дими-

трију Катићу, тадањем претседнику Народне скуп-

штине, да му објасни шта спутава стручно образо-
вање привредне омладине. Напредни и слободоумни
дух Димитрија Катића одмах је схватио величину
питања и заложио се да га реши. Уз помоћ још
једанаесторице својих другова он је 8 марта 1890

спровео кроз Скупштину законски предлог да се

трговачке и занатлијске радње затварају недељом

и у утврђене празничне дане. Тиме је Димитрије
Катић допринео да се оствари основни услов за

школовање и напредовање српске трговачке омла-

дине- Он је остварио оно што је трговачкој омла-

дини било наЈнужиије за њену будућност; осигурао

је опстанак и раавитак њене школе. Од овога дана

Трговачка школа Београдске Трговачке Омладине
стално се развија.

У знак велике захвалности и признања за ово

значајно дело Београдска Трговачка Омладина по-

дарнла је Димитрију Катићу своје највише одлико-

вање. На својој VIII редовној окупштини 23 априла
1890 изабрала га је за овога почасног члана.

Димитрије Катић родио се 21 јуна 1845 у селу

Црквенцу (срез ресавски, округ моравски). Основ-

ну школу свршио је у селу Гложанима (до Црквен-

ца). У Свилајнцу је учио годину дана приватну

гимназију, па је дошао у Београд и уписао се у Др-
жавну трговачку школу, коју је свршио 1859/60

„превасходним успехом”. По свршетку трговачке

школе провео је две године као шегрт и помоћник

у галантеријској радњи. Тада му умре отац, те се

Димитрије мораде вратити у село, на имање, где

се ода земљорадњи. Био је неуморан радник, би-

стар, школован, начитан, класично поштен и испра-

ван. Одушевљавао се сваком новином и напрет-

ком у земљорадњи. Његово имање, његова стока,

кућа, стаје, алати, пољски радови све је служи-

ло за пример на далеко ван његова села. Са своје

образованости, вредноће, схромности, поштења и

слободоумља уживао је велики углед у целоме кра-

ју. У своме селу био је више година претседник оп-

штине. Своје претседниковање овековечио је осни-

вањем културних установа и унапређењем села и

народа. Подигао је школу, општинску судницу,

основао је прву земљорадничку задругу (31 марта
1897 г.), просекао путеве и др.

Као дугогодишњи народни посланик учинио је
много за свој срез и округ. По његову предлогу

(1887) подигнута је железничка станица Марко-

вац, врло важна за развође трговачких путева ове

околине.

Уживајући неограничено поверење у народу

Димитрије Катић је врло млад, пре напуњених три-

десет година, изабран за народног посланика (1875).
Мандат му је ипак изузетно признат. Народно по-

верење уживао је под свима, па и најтежим парла-

ментарним приликама. Од 1875 непрекидно је би-

ран све до 1898 г. (изузев 1884 г. и 1898 г.). Годи-
не 1888 био је члан великог уставотворног одбора,

који је радио устав, али није хтео да потпише ни

пројекат устава ни да гласа за устав, јер му није

изгледао довољно слободоуман. Његови говори у

Народној скупштини одлмковали су се великом ло-

гиком, документацијом и озбиљношћу. Био j'e човек

ретке честитости, сталожен и пун такта. До смрти

је био члан Главног одбора Народне радикалне

странке. Чеда Мијатовић, политички противник Ка-

тићев, овако вели о њему (1891 г.): »Ја и Катић
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били смо свагда политички противници, али ја сам

свагда адмирирао чистоту његовог карактера и ње-

гову бистрину. И управо сам на њему завидио ра-

дикалној партији.» Учествовао је у другом рату са

Турцима (1878 г.) као командир-водник ескадро-
на. И у рату је запажен са своје крајње тачности у

вршењу дужности и храбрости, те је зато одли-

кован.

Одликовао се савршеним познавањем при-

вредних и финансијских питања. Заузимао се нај-
ватреније за широка народна права и слободе-

Стално је биран у финансијске и друге важне скуп-

штинске одборе.
Димитрије Катић је умро 20 марта 1899.

ЧЕДОМИЉ МИЈАТОВИЋ

државник, научник, књижевник

Заслуге Чедомиља Мијатовића за остварење

циљева Београдске Трговачке Омладине и за »Трго-
виноки гласник” драгоцене су и трајне вредности.
Он је први који је схватио велики значај моралног

и родољубивог васпитања и у том правцу почео да

упућује српску трговачку омладину. Као писац пи-

сама свеукупној српској трговачкој омладини под

именом »0 условима успеха« (1892 године 3 изда-

ња) Чедомиљ Мијатовић је примерима из живота

великих и напредних народа дао српској трго-

вачкој омладини једну лепу књигу, у којој су на

најлепши начин изнети упути и савети за успех у

животу и раду и за личну срећу народне омладине.

Читава једна енциклопедија образовања и васпи-

тања, савета и упута, шта је свакоме појединцу по-

требно и корисно налази се у овим писмима. Сво-

јом стручном сарадњом на Трговинском гласнику,

још из првих дана његова постанка па непрекидно

кроз деценије до данашњих дана, из широке обла-

сти познавања свих друштвених знања и прилика,
Чедомиљ Мијатовић је знатно допринео подизању

опште и стручне образованости, националне све-

сти, родољубља и хришћанских врлина нашег тр-

говачког сталежа, у првоме реду омладине. Он је

свесрдно радио за опште културни напредак наше

трговачке омладине. Стручним саветима, пак, кр-

чио је пут српској трговини и прођи земаљских

производа на страни, обавештавајући велике кул-

турне и богате народе о нашим трговинским и

општим приликама. Својим радом учинио је велика

добра Београдској Трговачкој Омладини, допринео

њеном угледу и популарности њених циљева. Рад

за њу схватио је као део свог драгоценог рада за

опште добро и напредак српског народа и земље.

На десетој редовној скупштини 29 марта 1892, да

би се одужила овом великом трудбенику, Београд-
ска Трговачка Омладина га је изабрала за свог по-

часног члана.

Београдска Трговачка Омладина у свакој при-

лици истиче његове велике заслуге које су дужне
поштовања свег нашег привредног сталежа.

Приликом поновног доласка Чедомиља Мија-
товића за министра финансија 1894 Београдска Тр-
говачка Омладина је приредила свечан банкет,

срећна што у својој средини понова види свог осве-

доченог великог пријатеља. На овом банкету пало

је више здравица, а Чедомиљ Мијатовић је одгово-

рио ово: « У моме животу имао сам доста милих и

пријатних момената. Данашњи ми је моменат је-
дан од најмилијих, и стога, ма где био, ма шта

радио, сећаћу се Београдске Трговачке Омладине и

њене захвалности, коју ми је на овако свечан начин

изразила. Она ће остати као најдивнија успомена

у срцу моме докле год будем живео. А моје скромне

силе биће као и до сада посвећене њеном добру и

напретку«.
Том приликом Пера Тодоровић, претседник

Српског новинарског удружења, величајући значај

и важност родољубивог рада Београдске Трго-
вачке Омладине рекао је: »Ја велим, лако је на-

здравити нашој Београдској ТрговачкоЈ Омладини,

којој се има шта наздравити и честитати, нашој

домаћој штампи нема се шта ни наздравити ни че-

ститати, јер лута по распутници нашег бесомучног

партијског живота и узалуд се разбија о таласе
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наше узајамне душманске омразе. Али Београдска
Трговачка Омладина срећна је што не лута ниуко-
лико, већ сву своју снагу и време упућује корисним

правцем и греди путем здрава и усталачка рада,

путем несумњиве cpehe и напретка свога и свога

народа. И то је она омладина, која пре десетину
година не беше предмет ничије пажње, а откако

се удружмла, она је постала виђена, снажна и на-

предна, постала је потпуно достојан потомак сво-

јих поште достојних предака, а нарочито оних

славних предака браће Дубровчана, који некада

беху први међу првим народима, који беху чове-

чанству углед културности и напредности, па др-

маху трговином целог Балканског тропоља”.
И данас, у дубокој старости и далеко ван

отаџбине, Чедомиљ Мијатовић мисли на Београд-
ску Трговачку Омладину, коју искрено воли и ко-

јој је поклонио добар део своје јавне делатности.

За Београдску Трговачку Омладину радио је из

убеђења да користи општој ствари, радио је са же-

љом да се српски трговачки сталеж културно и ду-

ховно унапреди, да српска трговина добије опремне

и добре руке, у којима ће увек и сигурно ићи на-

пред. Чедомиљ Мијатовић спада у ред оних људи

који цене културну мисију српског трговачког ста-

лежа и желе да овоме помогну у свакој прилици.

Чедомиљ Мијатовић је рођен у Београду 6 ок-

тобра 1842. Његови су старином из Маћедоније, из

околине Прилепа. Отуда су побегли у Орем ,и на-

станили се у Јаоку. Један од стричева Чедомиља

Мијатовића, Паја Мијатовић, водио је још 1853 у

Јаску трговину, која је постојала све до 1904 г. Тр-
говачка кућа Мијатовића је врло угледна и чувена

у околини. Кад год је било тешкоћа у селу Мијато-
вићи су помагали народ. У Јаску је рођен отац Че-

домиља Мијатовића, који је био професор у Крагу-

јевачкој гимназији, а затим до смрти професор у

Београду.

Свршивши основну школу, гимназију и лицеј

у Београду Чедомиљ Мијатовић је отишао као др-

жавни питомац у Минхен да студира политичко-

економске науке. На студијама је провео време

1862-65 и то у Минхену, Лајпцигу и Цириху. По

свршетку студија прво је добио за суплента гимна-

зије у Београду (1865) г., а 1866 за редовног про-

фесора Велике школе. Дуже времена је провео на

положају начелника Министарства. финаноија, и као

одличног стручњака финансија Цукић га је . по-

слао на залад да изучава банкарство. Мијатовић

је први пут постао Министар финансија 1873 го-

дине. Затим је био Министар иностраних дела и

народне привреде, државни саветник, главни деле-

гат при закључењу мира са Бугарима (1885 г.),

дуже времена краљевски посланик у Лоидону, а

неко време и у Цариграду. Као министар финан-

сија крајем 1882 израдио је пројекат за оснивање

прве српске новчаничне установе Народне банке.
Народна скупштина је овај пројекат усвојила и

тако је створена Привилегована народна банка

Краљевине Србије (6 јануара 1883 г.). Био је прет-
седник Академије наука (1889), а од 1903 стално

живи у Лондону.

Чедомиљ Мијатовић је плодан писац исто-

ријских приповедака- Превео је са енглеског Бе-

клову »Историју цивилизације у Енрлеској». Сту-
дију о старој српској трговини објазио је 1864 у
»Вили». Његове радове објављивало је Српско уче-
но друштво (доцнија Академија наука), Чупићева
задужбина и Југословенска академија знаности и

уметности у Загребу. Супруга Чедомиља Мијато-
вића, врло културна Енглескиња Елодија (умрла 30

новембра 1908 г. у Лондону), написала је на енгле-

ском историју српског народа и преводила и ту-

мачила наше одабране народне песме. Била је осни-

вач и чланица Српоког женског друштва.

КОСТА ДР. РИЗНИЋ

трговац београдски
Коста Др. Ризнић долази у ред заслужних ра-

дника Београдоке Трговачке Омладине. Напредних
идеја, он је пришао покретачима Београдске Трго-
вачке Омладине још у првим почецима њенога рада-
Учествовао је активно на свима конференцијама
осамдесетих година прошлога столећа и својом са-

радњом доприносио да напредује рад на оснивању

удружења. Од дана када је основана Београдска
Трговачка Омладина Коста Др. Ризнић је активно

делао на испуњењу друштвеног програма све до

своје смрти. Радио је у свима друштвеним устано-

вама. 1881 изабран је за члана првог Управног
одбора, а 1882 за подблагајника. За потпретседника

Београдске Трговачке Омладине биран је 1883;
остао је на томе положају до 1885. У надзорном

одбору провео је као члан 1886/8 и 1893/4. У пр-

вом школском одбору био је деловођа (1882), а

затим члан 1889/1900. У уређивачком одбору био

је 1898/1900 и 1903/21. Био је сталан члан испит-

нога одбора у друштвеној школи. Свуда, на свим

дужностима истицао се вољом, приљежношћу и

истрајношћу. Својом интелигенцијом знатно је до-

принео напретку и развитку Београдске Трговачке
Омладине и њених установа; волео ју је, о њој нај-
лепше мислио и вазда је потпомагао речју и делом.

За почасног члана изабран је на V редовној

скупштинм 23 априла 1887 године.

л

Коста Др. Ризнић родио се у селу Бања, код

Аранђеловца, 1859 год. Одмах по свршетку ооновне

школе Косту је отац довео у Београд и наместио

у трговину, најпре код Михаила С. Начића. После
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извесног времена Коста пређе у велику трговину

Војина Радуловића, где је остао све док није отпо-

чео самосталан рад 1887, кад је у ортаклуку са

Илијом Д. Марићем отпочео да води мануфактурну
трговину под фирмом Марић и Ризнић.

Коста Др. Ризнић долази у ред истакнутих

претставника београдске чаршије и свега српског

привредног сталежа. Истицао се својим великим

радом за опште добро. Ванредно бистар, преду-

зимљив, истрајан и племенит, он је дао многу идеју,
покренуо и био главни радник на оснивању вели-

ког броја врло важних установа привредног, кул-

турног и хуманог карактера. Нарочито су од ве-

ликог значаја његове заслуге за стварање уста-

нова за унапређење трговине, за обезбеђење трго-

ваца и њихових породица. Будући дуго година члан

управе и претседник Српског трговачког удруже-

ња, много је радио за добро и напредак трговине.

1911 г. повлачећи се са рада у Српском трговачком

удружењу добио је велико и ретко одликовање

почасно претседништво.

Коста Др. Ризнић је покретач и творац Трго-

вачкога фонда. У Фонду је био први претседник и

на томе положају остао је до своје смрти. Исто

тако покренуо је идеју и живо се заузимао за оства-

рење Хипотекарне банке трговачког фонда, врло

важне установе за трговачки ред. Заслужан је и за

оснивање Трговачке коморе, у којој je, такође, био

први претседник оставши на том положају до 1920

године. У знак признања за велике заслуге и Тр-
говачка комора га је изабрала за почасног претсе-
дника. Коста Др. Ризнић је међу првим покрета-
чима и оснивачима „Шумадије”, првог српског дру-
штва за осигурање.

Привредна активност Косте Др. Ризнића била

је велика. Још 1891 он се истакао у борби београд-
ских трговаца противу завођења нове оггштинске

трошаринске тарифе. Био је више година члан ових

установа: берзанског суда, управе Београдске бер-
зе, Београдског трговачко болтаџиског еснафа,
Управе фондова, Тарифског одбора државних же-

лезница, судија грађанског реда, одборник општине

београдске, члан и претседник надзорног одбора
Народне банке и т. д. И као народни посланик

(1908/11) он се достојно одужио трговачком ста-

лежу залажући се у свакој прилици за напредак и

заштиту трговине. Запажени су h?i гови говори у

Народној скупштини о трговачким омладинским

школама приликом претреса Закона о радњама

(1910).

Због своје велике активности у јавним посло-

вима Коста Др. Ризнић уживао је леп глас и ува-

жење у свима сталежима, а нарочито у привред-

ном. Чинио је велику част трговачком сталежу и

био један од његових заслужних великана.

Преминуо је 15 децембра 1923 у Београду.

У знак признања заслуга Косте Др. Ризнића

Хипотекарна банка трговачког фонда осчовала је

фонд под именом ~Фонд првог претседника трго-

вачког фонда Косте Др. Ризнића”. Дриход овог

фонда дели се сваке године на два дела: један се

даје Трговачкој школи Београдске Трговачке Омла-

дине за награђивање заслужних ученика, а други

незбринутим трговачким породицама на име помоћи.

Српски трговци (београдски и једним делом из

унутрашњости) у знак признања и захвалности по-

дигли су Кости Др. Ризнићу достојан споменик на

новом гробљу, који је свечано откривен на Видов-

да-н 1928 год.

МИХАИЛО ПАВЛОВИЋ

трговац београдски

У нашем привредном свету Михаило Павловић

„Ћир-Мијајло” претставља крупну фигуру. Ње-

гова велика привредна делатност пада у доба првих

покрета на привредном преображају, на прелазу из

старога у ново доба, када су се тек почели да уда-

рају темељи домаћој, националној привредној ради-

ности. У то доба Михаило Павловић развија велику

КОСТА ДР. РИЗНИЂ
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активност у стварању нОвих услова и начина рада

у трговини, увозној и извозној, као и у индустрији.
Са појавом велике трговачке куће Месаровића и

Павловића, једне међу нашим првим увозним трго-

винама, коју је основао Михаило Павловић у за-

једници са Костом П. Месаровићем отпочиње са-

времен начин трговања у овој бранши. У овој вели-

кој радњи васпитао се и стручно спремао нови тр-

говачки кадар. Из ове радње изашао је до сада нај-
већи број стручно спремних трговаца у мануфак-

турној бранши.
Кад је 21 децембра 1890 г. озакоњена нова тро-

шаринска тарифа београдске општине, која је јако

погађала трговину и привреду престонице, београд-
ски трговци су 26 децембра одржали веће на коме

је одлучено да се за 27 јануар 1891 сазове велики

јавни збор свих привредника у престоници ради

протеста противу нове општинске трошарине. У овој

акцији главну је реч водио Михаило Павловић.

Акција је успела, јер је ондашњи претседник Никола

П. Пашић уважио све оправдане примедбе у корист
земаљске привреде и привредника.

Године 1892 Михаило Павловић и Ђорђе Ген-

чић путовали су у Русију ради успостављања веза

са тамошњим привредницима и организовања руоке
изложбе у Београду. Циљ је био да се између Ру-

сије и Србије развију што јаче трговачке везе.

Михаило Павловић је био ватрен поборник за

стварање националне радиности. ГБеговом иници-

јативом створено је друштво за сточии трг, оборе
и кланицу, у коме је био претседник и руководитељ

свих послова. У Апеловцу до Ниша он је оснивач

најпре мале привремене кланице, затим велике кла-

нице и сточних обора у Београду. У српском акци-

онарском друштву за клање и прераду стоке био је

први претседник на коме је положају остао све до

своје смрти.

Учествовао је у стварању исто тако важних

национално-привредних установа: Народне банке,

Српског трговачког удружења, Српског бродарског

друштва, Београдске берзе, Извозне банке и др.

Свугде је Михаило Павловић био међу првима. Он

је први упутио јавни апел и позвао све привреднике

на збор (9 марта 1897) на коме је, као претседник,

изнео и доказао велику потребу и привредни значај

грађења железница у нашем највећем и најбогати-

јем округу пожаревачком. (Пожаревац—Дубра-

вица—М. Црнић—Свилајнац—Осипаоница). Правим
и чистим родољубљем била је надахнута свака ње-

гова јавна акција и испуњен сав живот његов. Дуго

година био је народни посланик (1882/3 и 1894/6).
За Скупштину 1894/6 г. био је изабран на три места

(у Београду, Ваљеву и у срезу Јасеничком). У На-

родној окупштини, која је заседавала у Нишу, биран

је за потпретседника. Као народни посланик енер-

гично је покретао привредна питања у Народној

скупштини и био стално биран у финансијски одбор.

Приликом претреса у Скупштини „Карлсбадског

аранжмана” (конверзија државних дугова приликом

установљења Управе државних монопола) Михаило

Павловић је свој глас условио установљењем струч-

ног финансијског савета који ће Министру финан-

сија давати мишљења по свима финансијоким пи-

тањима. Предлог је био усвојен. У истом заседању

он је предложио и Народна скупштина је усвојила
да ђаци државних трговачких школа имају право,

као и ђаци свих просветних школа, да служе војску
по окраћеном року од једне године.

Приликом забране увоза наших свиња у Аустро-

Угарску 1896 живо је интервенисао код владе за

предузимање хитних мера.

Као родољуб и националиста узимао је учешћа

у сваком националном раду. 18 фебруара 1894 од-

говорио је на генденциозни чланак енглеског листа

„Стандард”, у којем је Србија названа леглом че-

мера, који нарушава мир и спокојство Европе и

тражи да се она подели између Аустро-Угарске,

Румуније и Бугарске.

Рођен у срцу Шумадије, у Божурњи, он је имао

у себи све расне особине Шумадинца: отворен,

чврст и борбен карактер, душом благ и питом,

према невољним и беднима милостив и племенит.

МИХАИЛО ПАВЛОВИЋ
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Нарочито је помагао сироте ђаке. Није их мали број
данас већ зрелих и уважених школованих људи који

Михаилу Павловићу имају да захвале што су школу

свршили, дошли до положаја и угледа.

При оснивању првог ђачког фонда за помоћ си-

ротим ђацима основних београдских школа 1875

Михаило Павловић је узео видног учешћа и отада

увек је прилагао у новцу и материјалу кад год се

тражило за фонд. Био је члан управе многих на-

ционалних и хуманих установа и њихов добротвор.
Носачко-амалском удружењу у Београду био је нај-
већи добротвор и прилагач. У селу, у коме се родио,

подигао је, заједно са братом Ђоком, зграду за

основну школу и поклонио потребно земљиште за

школску башту и двориште.

Према Београдској Трговачкој Омладини гајио

је велику љубав и наклоност. Уписао се за члана до-

бротвора још 1891. Кад год се апеловало за ма-

теријалну помоћ за школу, лист или уопште за дру-

штвене циљеве увек је прилагао.

Београдска Трговачка Омладина, ценећи ве-

лике заслуге Михаила Павловића, изабрала га је на

редовној скупшгпни 26 априла 1898 за почасног

члана.

Михаило Павловић родио се 13 јануара 1841 г.

у селу Божурњи (Шумадија). Основну је школу

изучио у Тополи, а у Крагујевцу је свршио два ра-

зреда гимназије. Трговачки посао је учио у Бео-

граду код Арсе Пајевића. Самостално је отпочео да

ради 1868 основавши са Костом Месаровићем радњу

под фирмом Месаровић и Павловић. Радио је све

до 1902 када се повукао, а радњу предао брату
Ђоки, сину Милораду и Михаилу Л. Ђурићу.

Преминуо је у врло бурним приликама, 25 јуна
1915 у Крушевцу, где је био избегао са дужношћу
да чува Народну банку. Доцније је пренет и сахра-

њен у Београду.

ВЛАДИМИР МАТИЈЕВИЋ
потпретседник друштва „Привредник"

Владимир Матијевић, оснивач и п.претседник

друштва „Привредник”, спада у ред наших познатих

привредних и националних радника. Својом вели-

ком енергијом, смишљеним радом и истрајно-шћу он

је у нашој привреди заузео видно место. Његовом

заслугом -створен је велики број установа које су

својим радом утрле пут развитку целокупне наше

привреде. Најзаслужнији је са оснивања и успешног

развијања друштва „Привредник”. У раду на овоме

Владимир Матијевић се још од почетка трудио да

сарађује са Београдском Трговачком Омладином, а

нарочито са њеним Привредним одељењем. Дру-
штво „Привредник” и Привреднр одељење Београд-

ске Трговачке Омладине радили су најинтимније на

великом послу око васпитања и спремања стручног

привредног подмлатка.

Ценећи заслуге Владимира Матијевића на при-

вредном пољу Београдска Трговачка Омладина га

је изабрала за свог почасног члана б маја 1907 год.

Владимир Матијевић је рођен 1854 у Горњем

Карловцу где је свршио основну школу и четири

разреда гимназије. Потом је у истом месту био у ка-

детској школи, затим у Бечу где је свршио високу

трговачку школу. По повратку из Беча посвећује се

трговини и преузима фирму Густава Сахера у За-

гребу. Године 1876 ступа у српску војску као до-

бровољац и одлази у српско-турски рат. 1895 осно-

вао је Српску банку у Загребу, да би Срби привре-

дници имали једну кредитну установу која би им

била при руци. Тада је основао и Савез српских

земљорадничких задруга, да би се српски земљо-

радници преко ове установе научили штедити и до-

лазити до јевтиних кредита и да би се преко за-

друга научили рационалном обрађивању земље.

Обилазећи као власник велике фирме и поједи-

не крајеве дошао је до сазнања да је српски народ

у трговини и занату у пречанским крајевима био и

сувише слабо заступљен, па је стога 1897 основао

у Загребу „Привредник”, са задатком да створи

ВЛАДИМИР МАТИЈЕВИЋ
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кадар српских трговаца, занатлија и привредника

уопште.

За време Аустро-Угароке било је деловање

„Привредника” на све начине спречавано, а за време

рата и потпуно обустављено. Поред свега тога

„Привредник” је, радећи по упуствима Владимира

Матијевића, крчио себи пут и постигао завидне ре-

зултате. Године 1922 свој рад је пренео у Београд,
а 1923 основао је Задругу Срба привредника.

Активност Владимира Матијевића била је ве-

лика и на пољу нашег банкарства. Био је активан

и у многим културним, националним и хуманим

установама. У Београдској Трговачкој Омладини

био је члан добротвор и члан Саветодавног одбора.
Умро је 7 септембра 1929 године.



Велики Добротвори
Београдске Трговачке Омладине
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ВЕЛИКИ ДОБРОТВОРИ, ДОБРОТВОРИ И ОСНИВАЧИ

БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

Дарежљивосг и племенитост су две одлике срп-

ских трговаца. Благодарећи тим особинама, срп-

ски су трговци своЈим радом и доброчинствима

допринели и помогли културном и привредном на-

претку не само свога сталежа, већ целог нашег

народа.

Београдска Трговачка Омладина, створена ради

постигнућа многих циљева за културно, просветно

и привредно добро трговачког сталежа и трговачке

омладине, не би могла без довољно средстава при-

ступити извршењу ниједног од тих задатака. Исти

не би могли бити постигнути ни васколиком добром
вољом и моралном помоћи. А основа извршења свих

задатака лежи поред моралних и у материјалним
средствима. Ту основу Београдској Трговачкој
Омладини створили су њени чланови добротвори.

Завештавајући своје иметке Београдској Трго-
вачкој Омладини њени добротвори учинили су пле-

менита дела на коЈима ће им трговачки сталеж и

његова омладина бити вазда благодарни. На њихо-

вим делима почива основица рада Београдске Трго-
вачке Омладине. Њихова имена говоре нам о лепим

особинама нашег трговачког сталежа. Њихови жи-

воти показују нам како се ради, штеди и напредује,
а њихова завештања како се чини доброчинство на-

меном личних тековина на општу корист народа и

друштва.
У културном и привредном напретку нашег на-

рода улога појединаца кае великих добротвора по-

јединих хуманих, просветгих и националних уста-
нова од огромног је значаја. Такви су људи омогу-
ћили да многе установе успеју у извршењу својих
задатака, да се оствари многа културна, просветна
и хумана тековина, доприносиће тиме да општи ра-

звој народа крене напред и употпуни се. Српски
трговачки сталеж је поносан и горд што је ових

људи највише из његова реда, Српски трговац je

уткао своје име и везао за многоброЈне културне,

просветне, хумане и привредне тековине, чије се

остварење дугује високим особинама душе, племе-

нитости и дарежљивости.

Доброчинством својих добротвора напредовала

је и развијала се и Београдска Трговачка Омладина
вршећи успешно деценијама корисну улогу у нашем

народу и друштву. Својим завештањима добротвори
су омогућили Београдској Трговачкој Омладини да

се стално развија, да напредује, да проширује про-
грам своје делатности и предузима у извршење нове

задатке. Њиховом помоћи Београдска Трговачка
Омладина испела се до данашње висине и постала

значајном и великом културном тековином нашег

трговачког сталежа на добро његово и народа.

Стога, нека је слава и хвала свима добротво-

рима Београдске Трговачке Омладине, чија ће дела

служити као светли примери како се чини добро
и одужује народу!

ЈЕФТА М. ПАВЛОВИЋ

трговац београдски

Јефта М. Павловић родио се у Смедереву по-

четком 1836 од мајке Живке и оца Милоја. Сироти,
али врло честити људи за сина су могли само толикс

да учине да га у живот упуте часним и поште-

ним путем. Свршивши основну школу Јефта М. Па-

вловић је дошао у Београд и ступио у чувену трго-

вину Николе Стефановића. Служити у оно време

не бејаше лако. Трговачки посао био је веома те-

жак. И Јефта Павловић је у два маха намеравао

да се реши тешког шегртског положаја и да по-

бегне. Али, ипак, то није учинио. Леже на посао

својски, да се ускоро у радњи истакне као марљив

и добар. После неколико година постао Је калфом,
па временом први деловођа, први саветник и за-

меник господарев у радњи. Као такав почео је да

путује по унутрашњости ради прикупљања вересије,
а доцније и у иностранство ради одвајања робе.
Тако је дотерао до 600 талира годишње плате

(ајлука) или 3.000 динара, што Је за ондашње вре-

ме било врло много и редак случај. Осетив оску-

дицу знања из трговинских наука Јефта Павловић

је од мале ученичке и калфенске плате штедео и

куповао књиге и сам се учио из њих књиговодству,

кореспонденцији и рачуну. За теже ствари узимао

је учитеље и плаћао им да га поучавају и упу-

ћују. Тада је имао обичај да каже: Ах, да ми

хоће Бог дати да стечем, не бих тражио веће за-

дужбине, него да учиним да се младићи мојега доба

и моЈега реда не муче овако, као што се ја мучим,
већ да имају и школу, и књиге и учитеље, у којих
ће научити све што им треба за трговину.

Таквим радом он је 1863 постао ортак. Нова

заједничка фирма гласила је: Никола Стефановић и

Павловић. Ортачку радњу водили су до 1869. Те

године Јефта је основао своју самосталну радњу

коју је убрзо подигао на завидну'висину и стекао

joj велики углед.

Тачним и савесним радом, узорним животом,

чврстим карактером и моралом Јефта Павловић је
убрзо привукао на себе пажњу свих друштвених

кругова, а у првом реду трговачког сталежа. Своју
активност није ограничавао само на радњу, већ је
сарађивао у свима привредним покретима, који су
имали за циљ економску независност народну, уна-
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пређење трговине и трговачког сталежа у духовном

и материјалном правцу. Тако је активно учествовао

1880 г. у покрету београдске трговачке чаршије за

оснивање Народне банке на чисто народној основи

и са искључиво српским капиталом. У најстаријем

српском новчаном заводу, Београдском кредитном

заводу, био је члан управног одбора још од осни-

вања, а доцније и потпретседник ове до 1884. Те је
године изабран у управни одбор Народне банке где

је остаосведо 1890. Сарађивао је и на стварању Бе-

оградске берзе, у којој Је био члан првог управног

одбора и ту остао све до смрти. Учествовао је у

уписивању акција Српске банке у Загребу, дру-

штва за подизање кланице и сточног трга, у ства-

рању Српског трговачког удружења, као и мно-

гих других привредних, хуманих и просветних

друштава остварених у то доба. У општини је био

одборник, судија у Београдоком трговачком суду,

а 1884 изабран је за народног посланика за град

Београд. У време српско-турског рата 1876, када

је објављен мораторијум, није се хтео њиме ко-

ристити и тиме је подигао углед српских трго-

ваца у иностранству. Пошто је спремио два орта-
ка и добро особље Јефта Павловић се повукао

са посла.

У Београдској Трговачкој Омладини био је још
од њена оснивања члан. Установу је волео свестан

њене културне и прооветне улоге у српској трго-
вини. Праве њене користи могао је свакодневно да

види знајући какве су прилике биле у доба његова

шегртовања. И свакако, под тим утисцима, зачела

се и прва племенита мисао о његовом великом делу

дарежљивости. Пошавши 1895 по савету лекара у
иностранство ради лечења, он је 28 новембра 1895

написао тестаменат и распоредио своју тековину.
Умро је 11 фебруара 1896 у Арку.

У тестаменту Јефта Павловић је одредио свога

ората Ђоку М. Павловића, претседника Касације, за

универзалнога наследника све своје покретне и не-

покретне имовине, с тим „да непокретно имање у
Кнез Михаиловој улици број 6 које излази на

другу Миланову ул. бр. 5 Ђока ужива за време свога

живота. После његове смрти означено имање има

припасти Београдској Трговачкој Омладини са се-

диштем у Београду. Приход истог имања има се

употребити на развој и на
_

чапређење њене трго-
вачке школе, а ако је могуће и на шиљање по јед-
ног младића у иностранство ради стручног трго-
вачког академског ооразовања или изучавања какве

специјалне индустрије.”
Тиме је Јефта М. Павловић постао први велики

добротвор Београдске Трговачке Омладине. Својим
великим доброчинством хтео је да користи онима

је i сгооу живота осетио и сам. Он је памтио

своју немаштину и невољу из које је поникао. То

га побуђује, да учини највеће добро будућим трго-

вачким поколењима. Колико је волео трговачки ста-

леж, ценио рад на образовању и васпитању срп-

ске трговачке омладине види се, између осталога,

из овог карактеристичног случаја. Кад је присутне

писању тестамента упознао са његовом садржином,
запитаћс га један од њих: «3ашто јој толико остав-

љаш?” (Београдској Трговачкој Омладини). На то

је Јефта Павловић одговорио: „Зато да јој се позна

и да јој збиљски помогнем”.

Свог првог великог добротвора Београдска Тр-
говачка Омладина сећа се са захвалношћу у свакој

прилици. У априлу 1896 приређен је у Саборној

цркви први свечани помен Јефти М. Павловићу.

Приликом трогодишњег помена поч. Јефти М.

Павловићу- од стране његовог брата Ђоке (8 фе-

бруара 1899) одржана је комеморативна седница

Управног одбора и Школског одбора Београдске
Трговачке Омладине, на којој је претседник Марко
Вулетић говорио о родољубивости и племенитости

Јефте М. Павловића. На његов гроб положен је
истога дана и венац у знак захвалности. Своме

првом великом добротвору Београдска Трговачка
Омладина посветила је своје прво издање Менич-

ног права.

Његову гробницу обновила је Београдска Тр-
говачка Омладина 1928 и том приликом на гранит-

ном споменику израђен је покојников барељеф са

натписом. Сваке суботе и уочи празника пали се

кандило на његовом гробу.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

трговац београдски
У ред својих великих добротвора уврстила је

Београдска Трговачка Омладина, још пре 4 деце-

није, и племениту Орпкињу Јелену Маринковић.

Јелена Маринковић родила се 1 августа 1841

у Темишвару, у коме су први грађани били српски

трговци. У тој родољубивој средини одрасла и вас-

питана, Јелена Маринковић се целог свог века поно-

сила својом националном припадношћу. Волела је
књигу и позориште. Наклоност према позоришту

довела ју је и до познанства са глумцем Српског
народног позоришта у Новом Саду Пајом Марин-
ковићем. Из познанства дошао је и брак 1868. По-

сле тога Јелена Маринковић се и сама одаде глуми
и позоришту. У овој промени она је нашла прави
смисао свога живота. У Српском народном по-

зоришту у Новом Саду остала је по мужевље-

вој смрти (1871) све до 1875. Тада се из здрав-
ствених разлога морала да одвоји од позоришта и

■напусти глумачки живот. Напуштајући позориште
отишла је на посао који са овим нема ништа зајед-
ничког. Одала се трговини. Прво је отишла у Беч
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и ту се за пуне четири године брижљива учења

спремила за женску помодну трговину. После тога

дође у Беопрад и са 100 дуката отвори самосталну

модиску радњу. Она бејаше прва Српкиња која се

овоме послу посветила и радила је са успехом све

до 1899. Тада се повуче са посла у намери да се на

крају живота одмори. Али тај одмор беше кратак.

Умрла је 30 јула 1902. Сву своју тековину заве-

штала је Београдској Трговачкој Омладини. (Кућа

у Кнегиње З.орке улици број 28).

ЈОВАН П. ЈОВАНОВИЋ

трговац београдски

Јован П. Јовановић рођен је 1844 од оца Петра,
свештеника, и матере Радмиле. Још у раној младо-

сти остао је без родитеља, те га је старији брат

очувао и у живот упутио. У Зајечару је свршио

основну школу па после тога ступио на терзијски
занат, са кога је прешао у трговину (мешовиту,

ситничарску) и овде произведен за калфу. Као кал-

фа отишао је потом у Неготин и ступио у ситни-

чарску радњу. Одавде, после иввесног времена, 1863

дође у Београд и ступи у тада познату радњу Ми-

лоша Карастојановића. У овој је радњи провео све

до .1871 кад је иступио од свога газде и основао са-

мосталну радњу.

Упућен још од ране младости на самог себе,
он је научио да сам себи ствара будућност и оп-

станак и крчи пут- Зато је на свакоме послу, почев

од шегртовања па кроз цео живот, био вредан,

штедљив, скроман и исправан. Таквим радом сте-

као је и приличну имовину, коју је, по гласу своје
последње воље, распоредио овако: »Београдској

Трговачкој Омладини остављам кућу у Љубичиној
улици бр. 26 с тим, да чист приход употребљава на

своју школу и на друге своје цељи предвиђене ње-

ним правилима». Поред овога он се у тестаменту

сетио многих наших хуманих и просветних инсти-

туција. Међу овима долазе на прво место Београд-
ско женско друштво, коме је оставио кућу у До-

брачиној улици, с тим да из прихода редовно сваке

године удаје по једну, а по могућству и две оиро-

машне девојке, које овојим добрим владањем заслу-

жују да им се у спреми помогне око удаје. Затим

долазе: Друштво за подизање храма св. Саве, Дом

сироте деце, Београдско певачко друштво, Српско
друштво црвенога крста, Друштво за ваопитање

глувонеме деце „Краљ Дечански”, Фонд сиромаш-
них великошколаца, Ђачка трпеза, Свештеничко

удружење, Општински дом за старе и изнемогле,

Српска књижевна задруга, Фонд за пострадале тр-
говце и њихове породице, Друштво Св. Саве, црква

и школа у Зајечару и др.
Овим племенитим завештањима, у првоме ре-

ду Београдској Трговачкој Омладини, као и

многим националним, просветним и хуманим уста-
новама Јова П- Јовановић је омогућио да се многи

племенити циљеви брже постигну и боље остваре.

Своју животну тековину даровао је за опште добро.
Преминуо је у Бечу 27 септембра 1904-

ИЛИЈА П. КОРАЋ

трговац београдски

Илија П. Кораћ је пореклом из Херцеговине.
Родио се 1814 у селу Биограду које лежи југоза-
падно од Требиња, у великој старој задрузи Јанчи-

ћа, како су се старином звали по имену мајке Ја-
нике. Били су земљорадници, прилично имућни. У

дому родитељском Илија Кораћ је остао до петна-

есте године, чувајући стада и помажући у свима

земљорадничким пословима. У петнаестој години

један од стричева, који је имао трговину у Сараје-
ву, позове Илију себи и родитељи га пусте. У Са-

рајеву Илија Кораћ је провео десет година. Када

му стриц крену у Србију, пође и он са њим и дође
у Београд. Радећи неуморно и штедећи успео је да

створи нешто мало капитала и тиме отпочне најпре
магазацијску, а доцније комисинерску радњу свима

овоземаљским производима,- У овим је пословима

постигао ванредне успехе и истакао се у први ред
трговаца са Саве. Тачан и исправан у свакоме по-

слу он је стекао велики број пријатеља у сељачком

народу, који је своје производе доносио на малу пи-

јацу (код „Крста” и „Параносова хана”) ради про-

даје. У његовој магази биле су најтачнија мера и

обрачун.

Зашавши већ у старост Илија се повукао са

посла да у миру и спокојству проживи последње

дане живота.

Илија Кораћ спада у ред оних трговаца, који

су волели Београдску Трговачку Омладину, схва-

тали њен значај и ценили напоре на добро омлади-

не и свег српског трговачког сталежа. Хтео је и сам

да допринесе да њен углед порасте, да се успеси

повећају. И то је учинио завештавши тестаментом

Београдској Трговачкој Омладини сву своју непо-

кретну имовину. Сам, без игде икога свога, непи-

смен и нешколован, најбоље је на себи самоме осе-

тио и искусио оскудицу помоћи и школовања- Ве-

лику тековину, која му није била сврха живота,

наменио је добру свога народа, добру будућих но-

силаца напредне народне привреде. Гиме је допри-

нео да се знатно увећају средства Београдске Тр-

говачке Омладине намењена умном и моралном

унапређењу и васпитању трговачког подмлатка.

Овим племенитим актом Илија Кораћ је дошао у

ред првих српских народних великих добротвора

чијом су дарежљивошћу и племенитошћу просвета

и култура малене Србије сигурно коракнули напред.

Преминуо је 6 марта 1905.
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ТОДОРА И. КОРАЋ

Својим тестаментом пок. Илија Кораћ, велињи

добротвор Београдске Трговачке Омладине, поред

себе, уврстио је и своју супругу Г-ђу Тодору И.

Kopah за великог добротвора Београдске Трго-
вачке Омладине. Г-ђа Кораћ сагласила се у свему

са овим великим и племенитим делом свога узорног

супруга.

Целог свог живота радећи неуморно уз свог

супруга, Г-ђа Тодора је стално поклањала пажњу
и симпатије трговачком сталежу, па је и сама до-

принела племенитој одлуци свог поч. супруга, ко-

јом је своје велико непокретно имање оставио Бео-

градској Трговачкој Омладипи ради образовања
трговачког подмлатка.

АКСЕНТИЈЕ Ј. АКСЕНТИЈЕВИЋ
рентијер

Аксентије Ј. Аксентијевић родио се 29 јуна
1849 у селу Чибутковици (округ београдски) од

оца Јеремије, члана Главне контроле и мајке Сте-

ваније.
По свршеној основној школи родитељи га даду

у гимназију. Али, по природи врло бистар а немир-
на духа, он се слабо мирио са строгошћу школске

дисциплине. Зато улучи прилику, те док му се отац

бавио званичним послом у Крагујевцу. напусти

гимназију и прибегне у Панчево, где ступа у гвож-

ђарску радњу за шегрта. Чим је отац сазнао за ово,

пређе у Панчево, обавести се о газди и са овим уго-

вори, да му син буде три године шегрт и да у исто

време походи трговачку школу и учи маџарски и

немачки, зашта ће газди плаћати. У овој је радњи

Аксентије провео време шегртовања. Тада ради
проширења трговачке опреме и општег образовања
оде у Пешту и ступи у једну велику гвожђарску
радњу за помоћника где је провео три године, врло
добро напредовао и стекао велико поверење у свог

газде- Изишав из ове радње отворио је, у зајед-
ници са једним Србином, у Сент Андреји бакалску
радњу. Али како радња није могла обојицу да издр-
жава, то Аксентије Аксентијевић оде у Беч, где је
радио у разним радњама. У Бечу се упознао са ве-

ћим бројем Срба политичких емиграната. Будући
по природи слободоуман, начитан, он ступи у њихо-

во друштво и прихвати њихове идеје. Акцију је по-

магао и новчано. Као такав, био је забележен од он-

данашњега режима и задуго, све до 1890 г., мораде
остати ван отаџбине. У току живота и рада на стра-
ни он се упознао у Рушчуку са Наталијом, удовицом
Љу оена Каравелова, са којом отвори 1880 ортачку
трговину канцеларијског материјала и штампарију
под именом Наталија Љ. Каравелов и Комп. Радњу
су заједнички водили са успехом до 15 јула 1890-
Тада бугарске власти притворе Аксентија, а одмах

затим протерају га у Србију као српског шпијуна.
И Наталији Каравелов чињене су после тога сметње

и неправде од стране мужевљевих политичких про-

тивника, те и она би приморана да радњу распрода
и пређе у Србију за Аксентијем Аксентијевићем.
Нашавши се понова заједно у Београду они отворе

1891 мењачку радњу. Поред тога преузму продају

петролеума од Руског црноморског дунавског па-

робродског друштва „Кнез Гагарин” и радили су

све до завођења монопола петролеума. Тада су пре-

стали са послом и повукли се у миран живот.

Живот Аксентија Аксентијевића и Наталије
Каравелов био је врло тежак. У Бугарској осумњи-

чени као српски шпијуни, а у Србији као бугарски,
они су имали много неприлика. Међутим њихове

идеје и рад били су упућени слози и љубави два

братска народа, ослобођењу и уједињењу свих Јуж-
них Словена. Аксентије Аксентијевић је овим иде-

јама био запојен у Бечу, проводећи време са срп-
ским политичким емигрантима, а Наталија је сле-

довала идеје свога првог мужа, познатог полити-

чара и књижевника бугарског Љубена Каравелова.

Аксентије и Наталија провели су 26 година у

заједничком раду. Заједнички стечену имовину на-

менили су још за живота на добротворне сврхе.

Сами су живели скромно и још за живота помагали

првенствено патриотске циљеве и националне стра-

далнике, хумане установе и појединце, од којих су

очекивали да ће бити од користи отаџбини и на-

роду. Још при куповини (1895) заједничкога имања

у Београду (Београдска ул. бр. 21), на коме су две

куће, наменили су га БеограДскоЈ Трговачкој Омла-

дини, с тим да Београдска Трговачка Омладииа

образује фонд под именом „Фонд Аксентија Ј. Ак-

сентијевића и Наталије ЈБ. Каравелов”. Из приходг

овога фонда да се одашиљу младићи у иностран-
ство на изучавање пољопривреде, заната и трго-
вине. Пошто је Аксентије Аксентијевић надживео

Наталију, то је он за живота испунио њихов зајед-
нички аманет и легат уступио Београдској Трго-
вачкој Омладини 1 маја 1909. За универзалнога на-

следника све своје имовине покретне и непокретне

(кућа у Краља Милутина ул. бр. 45) означио је
у тестаменту Београдску Трговачку Омладину,
с тим да она исплати легате (Академији наука, Ин-

валидском фонду Св. Ђорђе, Народној одбрани,
Материнском удружењу, Новинарском удружењу,
Црвеном крсту, Ложи слободних зидара и др.), које
је овај племенити родољуб оставио својим теста-

ментом. Приход свега његовог имања и вредносних

папира уноси се у фонд Аксентија Ј. Аксентијевића
и Наталије Љ. Каравелов и употребљује на циљеве

Београдске Трговачке Омладине предвиђене њеним

правилима.

Преминуо је 23 априла 1916.
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НАТАЛИЈА КАРАВЕЛОВ

Наталија Каравелов рођена је у селу Мацки

(округ Пожаревачки) б априла 1839 од оца Не-

дељка и мајке Севде Петровић, земљорадника. Њен

брат био Је професор Велике школе Настас Петро-
вић, у чијој се кући Наталија као удова упознала
и удала за Љубена Каравелова, који је тада живео

у Београду као политички емигрант и радио са

српским државницима и омладином на ослобођењу
балканских народа. Бистра по природи, она је убрзо

ушла у идеје свог слободоумног и талентованог

мужа, помагала га у његовом тешком и опасном

животу и раду. Сама је често извршивала велике

политичке улоге. Ради тога прелазила је више пута

кришом у Бугарску, преносила пиомене поруке, но-

вац и оружје. Тако је једном приликом пренела

сабљу, револвер и пушку бугарском народном хе-

роју Василију Левском који се борио за слободу
бугарског народа. У својој кући са мужем при-

мала је, скривала и помагала страдалнике, гоњене

борце за слободу бугарског народа. Њен муж Љу-
бен Каравелов био је срећан да дочека ослобођење

Бугарске и у слободној Бугарској проживи свега

годину дана. Умро је 21 јануара 1879, а Наталија је
умрла 7 јула 1905 у Карловим Варима. Пренета је
и сахрањена у Београду 12 Јула исте године.

ПЕРА К. РАДОВАНОВИЋ

трговац београдски
Пера К. Радовановић рођен је у сиромашној

породици која се одржавала тешким радом својих
руку. Отуда је он још из рана детињства знао

само за оскудицу и био остављен једино и искљу-
чиво себи самом. У тако неповољним приликама

отац, борећи се стално са тешкоћама, морао га је
извадити и из основне школе, да би га дао у велику

трговачку кућу Куртовића у Шапцу. У оно доба
не беше лако у трговини. Почетнику је претстојало
најпре дуго време тешких послова кућевних, спољ-

них који му нису давали ни да привири у праву тр-

говину. Тако је и Пера К. Радовановић најпре чувао

стоку и радио све кућевне послове у великој за-

друзи свога господара. Кад му се то досади, а ви-

дећи да нема изгледа да ће скоро да уђе у трго-
вину, он затражи те га газда отпусти. После тога

пређе на терзијски занат код Крсмана Миловано-

вића и већ 1853 постаде калфа. Потом је дошао у
Београд и ступио као шегрт у трговину Шоповића,
а затим у велику галантеријску радњу Михајла С.

Начића, да би из ове прешао у трговину Тервиба-
шића и Ђорђевића, у којој је провео пуних десет

година. Са њиме је у исто време био у радњи као

књиговођа и његов будући ортак и нераздвојни
пријатељ Тодор Ј. Мијаиловић. Радећи заједно и

другујући у животу пуних десет година они су се

тако зближили да су се споразумели и јануара 1884

својом уштеђевином отворили мануфактурну трго-

вину под заједничким именом Радовановић и Ми-

јаиловић. Радњу су заједнички водили све до смрти

Пере К. Радовановића (21 новембра 1918), откада

радњу продужује под истим именом друпи члан

Мијаиловић (до априла 1928). Тада услед старости
и слабости Мијаиловић предаје радњу млађим љу-

дима из ове радње пониклим од шегрта.

Пера К. Радовановић провео је сав свој век

у раду и штедњи.

Осетивши још у првим данима живота горчину

немаштине и тешкоћу голорука пробијања кроз свет,

а доцније претрпевши губитак свог јединца, Пера
К. Радовановић је споразумно са својом супругом

Даницом одлучио да помогне за добро и срећу оних

који су као и он, злом судбином, упућени да се сами

о себи брину и старају. У ту сврху је овоју поштено

стечену и окромну тековину оставио младим и оиро-

машним дечацима који се упуте на трговину. Пле-

менитост Пере К. Радовановића осведочавају ове

речи његова тестамента од 18 октобра 1918: „Помо-

ћу Божјом, а овојим трудом стекао сам велико има-

ње, а пошто немам деце, ни какве ближе родбине,
то хоћу да га наменим онима који као ја морају без

игде ичега, својим трудом и радом, да осигуравају
опстанак и будућност своју. Ја имам две куће овде

у Београду: у Симиној ул. бр. 13 једну с лица, а

другу у дворишту. Наређујем да то моје непокретно

имање ужива до своје смрти или преудаје >моја жена

Даница, а после њене смрти или преудаје да га на-

следи Београдска Трговачка Омладина, да образује

фонд под мојим именом и да га употребљава за

своје циљеве који су одређени правилима”.
Пера К. Радовановић био је дуго година ста-

решина Трговачко-болтаџиског еснафа у Београду
(од 1899 па све до претапања еснафа у Трговачку

комору). На овоме је положају стекао великих за-

слуга за трговачки сталеж и трговину. Дуги низ го-

дина био је судија грађанског реда при Београдском
првостепеном трговачком суду, члан Цензурнога
одбора Народне банке, Управе монопола, редован

члан Српског трговачког удружења.

Према Београдокој Трговачкој Омладини је

увек гајио особите симпатије и интересовао се за

њен рад и напредак. Био је још за живота члан до-

бротвор и прилагао у свакој прилици.

Преминуо је 21 новембра 1918.

НИКОЛА д. кики

трговац београдски
Никола Д. Кики пореклом је из старе трго-

вачке породице. Његов отац Димитрије Н. Кики и

стриц Никола П. Кики стари су и угледни београд-
ски трговци. Стриц је имао трговачку радњу у Бе-
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ограду још од 1825 у ортаклуку са Думом Ђ. Јане.
Мати Николе Д. Кики Софија такође је из велике

трговачке куће Константина Барако. Никола се ро-

дио у Клисури (срез костурски у Маћедонији) 1

августа 1841. У месту рођења Никола Д. Кики је
остао до своје шесте године. У јесен 1847 прешао

је са мајком у Београд путујући кириџијским ко-

њима 15 дана преко Битоља, Велеса, Ниша и Алек-

синца. У Београд је прво стулио у грчку школу

коју је, због болести, напустио после две године.

Када је прездравио родитељи га упишу у српоку

ооновну школу. Желећи да, попут осталих тадањих

виђених трговачких цинцароких породица београд-
ских, своме сину даду што веће образовање и трго-

вачку опрему родитељи га упишу у трговачку шко-

лу. Али ije ову морао напустити због повраћене бо-

лести. Ради лечења родитељи га пошаљу у родни

крај где прездрави, изучи основну школу и три

разреда гимназије, потом се врати у Београд и

ступи за шегрта у чувену радњу Думе Ђ. Јане, у

којој је његов стриц био ортак. Шегртом је остао

три године па му 1863 стриц отвори радњу на очево

име, јер још не бејаше произведен за калфу. У име

капитала дао му је у роби у дућану 9.000 гроша
и отворио му у главној радњи кредит за 3.000 гро-

ша. Свега, дакле, 12.000 гроша (200 дуката, 2.400

динара) и то без пиомена, на поштење. То су биле

највеће обавезе и за све трговачке послове. Кроз сав

свој пословни живот он је имао три начела: поште-

ње, рад и штедњу. А када се 1870 срећно оженио из

виђене куће Николе Наумовића, Евгенијом, која му

је била од првога дана десна рука, искрен пријатељ
и поуздан саветник у свима трговачким пословима,

а у кући узорно вредна, скромна и штедљива до-

маћица, отада су се успеси још више множили.

Поред бакалске радње, располажући великим капи-

талом, Никола Д. Кики је радио и друге трговачке
послове. Кафански посао радио је у ортаклуку са

Димитријем Пеју, месарски са Ђорђем Васиљеви-
ћем и Павлом Цветковићем, цреварски са Димитри-
јем Вељковићем и Јосифом Лазићем. На цревароком
послу који је у оно доба (1876) у Београду био са-

свим непознат, Никола Д. Кики и његова два орта-
ка зарадили су сваки по 40.000 динара чисто за че-

тири и по године. Ово Никола Д. Кики истиче као

највећу своју зараду на једном послу у то доба. У

разгранатим пословима у радњи имао је два ортака
до 1887 и то Петра Матића и Васу Павловића. Од
1889 узео је за ортака и свога некадашњег шегрта-
ученика и дугогодишњег помоћника Ђорђа Гаврило-
вића. Овоме је уступио своју радњу и предао са-

свим 1912 кад се повукао са посла. ГБегова преду-
зимљивост у трговачким пословима простирала се и

ван Београда. Једно време (1888) водио је аген-

турно комисионерску радњу у Трсту у заједници са

Пером и Гавром Кики лод фирмом Браћа Кики. Ову
је радњу предао због политичких сметња.

У трговачким круговима уживао је велики

углед. Био је судија у трговачком суду, тутор у

цркви, члан проценитељ у Управи фондова, члан

Пореског одбора, претседник Надзорног одбора
Пенсионог фонда београдског бакалског еснафа,
члан Избраног суда Београдске берзе и др. Уче-

ствовао је у српско-турском рату 1875/6.

Тих, миран, за себе лично врло скроман, вредан
као кртица, примерно исправан и частан, штедљив

у свему Никола Д. Кики је са својом супругом

успео да стекне знатну имовину. Споразумно са сво-

јом супругом Евгенијом он је наменио ову велику

имовину овоме народу у првом реду Београдској
Трговачкој Омладини, којој је још за живота био

наклоњен. У своме тестаменту 14 јануара 1918 на-

писао је: „Кућу моју на Краљевом тргу бр. 15 по

тапији бр. 4435/909 као и цео комплкес „Уједиње-
ње” од те куће до кафане до ћошка Саборне улице

иод ћошка до Николе •—. Узун Атанасковића по

талији број 2502/908 као и ону кућу у Кнез Михаило-

вој улици бр. 50 и Саборној улици пређе Краља Пе-

тра по тапији бр. 14213 од 19-Х остављам као

легат Београдској Трговачкој Омладини с тим да

комплекс „Уједињење” и кућу на Краљевом тргу

прода кад исте куће као легат добије и од продане

цене за те куће и од прихода куће у Кнез Михаило-

вој улици бр. 50 сазида болницу под именом Бол-

ница Николе и Евгеније Кики за сиромашне и по-

страдале трговце. Приход куће у Кнез Михиловој
улици бр. 50 има непрестано служити за издржава-
ње болнице”.

Оваквом наменом свога иметка Никола Д. Кики

је овековечио своје и своје супруге име у свем на-

шем трговачком сталежу.
Никола Д. Кики преминуо j'e 1 фебруара 1918 у

Београду.

ЕВГЕНИЈА Н. КИКИ

Евгенија Н. Кики рођена је у Крушеву (Јужна
Србија) 8 октобра 1855 од оца Николе Наумовића,
трг. и мајке Марије, рођ. Скендеровић. Отац Евге-

није Н. Кики још као дечко од 14 година са својим
старијим братом Ђорђем Наумовићем дошао је у

Београд, где су се настанили и почели да раде.
С времена на време Никола је одлазио у овоје родно
место. У Београду је радећи и штедећи стекао не-

што капитала па је отворио самосталну бакалску
радњу на Зереку. Доцније се оженио. Не могући
живети овако одвојено од породице и сваке године

путовати на коњу до Крушева ради виђења са сво-

јима, он одлучи те преведе лородицу у Београд. По-

сле две године отац умре и мајка остане сама да се

стара о деци. У старању је и успела, јер је Евге-
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нија свршила пет разреда основне школе, а потом

је отишла на изучавање женског рада у онда чуве-

ни завод госпође Савке. Ту је провела три године

па се потом удала 1870 за Николу Д. Кики, трг.
По удаји и поред свих послова у кући и радњи Ев-

генија Н. Кики научила је француски и немачки је-

зик, преко којих је проширила своје образовање и

заузела једно од првих места међу београдоким
госпођама.

Кроз цео живот свога мужа поч- Николе Кики,
г-ђа Евгенија била му је веран друг и сарадник.
Она је и после његове смрти посветила највећу
бригу- извршењу последње воље и жеље свога поч.

мужа Николе. Она све чини да још за живота види

остварену племениту жељу своју и свога мужа:

подигнуту трговачку болницу за сироте и постра-

дале трговце.

ИЛИЈА АНТОНОВИЋ

београдски гвожђарски трговац

Илија Антоновић родио се 3 маја 1843 у селу

Мелнику (у Македонији) од мајке Ласкарине и оца

Антона Илића. Његови родитељи бавили су се зе-

мљорадњом на чифлуку богатих Турака бегова и

спахија- У месту рођења Илија Антоновић је остао

кратко време. Није напунио ни две године а роди-
тељи му морадоше да оставе огњиште и беже ис-

пред ножа и пушке подивљалих азијата (1845). До-
шавши у Београд отац ступи са два старија сина

у службу свога рођака Анастаса Захо, који имађа-
ше велику магазу и трговину гвожђем, ужаријом и

др. Пошто се мало опоравио, отвори за себе ужар-
ску радњу. Илију су родитељи и браћа због нежнога

здравља склонили од трговине и дали у школу, нај-
пре у грчку, па пошто ову одлично сврши и у срп-
ску и то одмах у највиши (четврти) разред. Свршив-
ши и ову он пређе у трговачку школу Нигрисову, а

доцније Милана Миловука. Свршивши и ову школу
он ступи у радњу свога брата Панајота и ту про-
веде 3—4 године, јер му брат ускоро пострада- Из-

губи много на вересији код ужичких Турака, јер
ови, притешњени српоким устаницима и паљевином

Ужица (Курлагина буна), морадоше бежати у Бо-

сну. После тога он пређе у службу Анастаса Захо

(1863). Године 1875 отпочео је самостално да ради
и отворио гвожђарску радњу. У радњу је уложио
1.500 дуката, и то 750 дуката своје уштеђевине и

толико још позајмице, коју је добио без икакве

писмене обавезе од великог лончарског трговца са

Саве Стевана-Стевице С. Павловића. Илија Анто-
новић је убрзо подигао своју радњу на угледну
виоину.

Илија Антоновић је претставник оних наших

агилних привредника, који су својим личним тру-
дом успели да створе себи угледно трговачко име.

Сам је себи крчио пут у животу; сам је себе изгра-

ђивао у послу « животу. Скромностму је била једна
од врлина. Илија Антоновић може да послужи за

пример како се личним особинама, честитошћу,
марљивошћу и вредноћом стичу леп глас и углед.
У напретку трговачке омладине Илија Антоновић

је гледао општи напредак свога народа. У срећи тр-
говачке омладине уживао је као у својој личној.
Још за живота поклањао је особиту пажњу и накло-

ност Београдској Трговачкој Омладини, а нарочито

њеној школи.

Родољубље и племенитост своју Илија Антоно-

вић обележио је многобројним доброчинствима још
за живота. Круна свега тога изражена је у његовој
последњој вољи. Своме народу на добротворне
сврхе оставио је све своје, дугим и часним радом
и примерним трудом, стечено имање. Поред велике

вредности завештања Београдоком университету,

ради школовања сиромашних студената, завештао

је Београдокој варошкој болници (50.000 дин.),

Београдоком женском друштву (50.000 дин.), да

се од прихода удају две честите сироте девојке
сваке године, Београдокој општини за оиротињу

(30.000 дин.), Београдској саборној цркви (30.000
дин.), Београдском певачком друштву (15.000 ди-

нара), Дому ученица средњих школа (15-000 дин.),
Грчкој саборној цркви у Атини (10.000 дин.),Дру-

штву за васпитање глуво-неме деце „Краљ Дечан-
ски» (2.000 дин.), Цркви Св. Саве у Београду
(2.000 дин.), Српском учитељоком друштву (1.000

дин). Београдској Трговачкој Омладини је завеш-

тао своју велику двоспратну зграду у Београду. Ка-

рађорђева ул. бр. 16. Текст дотичног дела теста-

мента гласи: « Београдској Трговачкој Омладини

остављам своје непокретно имање у Карађорђевој

ул. бр. 16, којим ће располагати тек после престан-
ка уживања и плодоуживања легатора Елизе Хаџи-

ћеве. Нека управа Омладине из дохотка имања из-

држава овоју школу. Ако се покаже корисније да ее

имање прода, нека га прода и добивени новац преда

Управи фондова на принос под именом Фонд Илије

Антоновића, а од приноса издржава школу«.

Преминуо је 26 јула 1921 у Београду.

ЈОЦА Ж. ЈОВАНОВИЋ-ШАПЧАНИН

трговац шабачки и београдски

Јоца Ж. Јовановић родио се у трговачкој кући
у Шапцу 30 јануара 1850 од оца Живана, гвожђар-
оког трговца и матере Гоопаве. Рано је остао без

родитеља. По смрти очевој гвожђарску радњу во-

дила су два очева пријатеља, све док сину није при-

знато пунолетство, па му је тада и очева радња и

имовина предата на руковање. Тада Јоца Ж. Јова-
новић напушта даље школовање, преузима очеву
радњу, својом вредноћом и иоправношћу успешно је
води и одржава на угледној висини. Још у првим
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данима самосталног рада он се није задржавао

само на пословима у радњи. Предузимљива духа, он

ради велике послове и ван радње. Дуги низ година

држао је велико-закуп дувана за цео Подрињски
округ. Поред тога бавио се извозном трговином, на-

рочито шљивама и житом. А извозна трговина тога

доба није била нимало лак и пријатан посао. Трго-
вац извозник био је остављен самом себи и случају.
Сам је крчио путеве у туђини, сам се обезбеђи-
вао у односима са странцима, сам отварао себи кре-

дите. За успешно вођење извозничког посла тога

доба требале су велике способности, које ни-су не-

достајале Јоци Ж. Јовановићу. Као познат и спо-

собан извозник он је у друштву са Костом Тауша-
новићем и још неким другим извозницима основао

1900 Српску трговачку задругу, са циљем да не-

организоване и неупућене српске извознике орга-

низује ради заштите од бездушних туђинаца, који

су их врло често доводили до просјачког штапа. У

овој је задрузи Јоца Ж. Јовановић био први прет-

седник управног одбора, а управник је био Коста

Таушановић. Нешто мало доцније држава је уви-

дела велику важност извозне трговине и по пред-

логу тадашњег Министра народне привреде г.

Живана Живановића, Српска трговачка задруга

преобраћена је у Краљ. срп. повл. извозну банку,

у којој је Јоца Ж. Јовановић изабран за претседни-

ка Управног одбора. На овоме је положају остао

дуго година, све док се бавио извозном трговином.

Велику своју активност и енергију Јоца Ж. Јо-
вановић је развијао и на општем привредном, на-

ционално-политичком и просветном пољу. Поред
Српске трговачке задруге и Извозне банке основао

је Шабачку штедионицу у Шапцу 1880 која је, у
то доба, била други новчани завод у Србији. На

културном пољу такође је доста урадио. Шабачка

читаоница, врло важна културна установа тога до-

ба, такође је његово дело. Да би Шапчанима оми-

лио читаоницу и приказао њену важност, он је при-
волео својим познанством и пријатељством Сто-

јана Бошковића и Гигу Гершића да дођу у Шабац
(1874/5) и у Шабачкој читаоници одрже пригодна
јавна предавања.

Слободоуман и врло живог темперамента он

није могао да се држи по страни унутрашње поли-

тике. Угледан и као трговац и као грађанин, обра-
зован и начитан, имао је тесних веза са тадашњим

политичким и научним првацима. 1886 изабран је у
Шапцу први пут за народног посланика. И отада

је дуги низ година (преко 20) уживао поверење
својих грађана и стално биран за народног посла-

ника. Знамените 1888 био је претседник уставо-
творног одбора Велике народне скупштине, а

1892 први потпретседник Народне скупштине. По-

ред тога Јоца Ж. Јовановић биран је стално у бу-
џетски одбор у коме се видно. истицао својим по-

знавањем привредпих и финансијских питања. Пс

његовом је предлогу образована специјална коми-

сије за проучавање односа покрића новчаница На-

родне банке и издавања сребрна новца. 1887 пред-
лагао је, ради унапређења занатства, да се сваке го-

дине из сваког округа одабере најнужнији број мла-

дића и шаље у европске државе, у којима су занати

и трговина напреднији и развијенији, тедатамо исте

занате и трговину изуче, а нарочито оно што је за

њихов крај најнужније. Он је и један од потписника

(Предлога Димитрија Катића 1890 за доношење за-

кона о затварању трговачких и занатских радњи у

недељне и празничне дане. Када је у Краљевини Ср-
бији заведен дводоми систем (1901) Јоца Ж. Јова-
новић је ушао у Сенат и постао доживотни сенатор.

На историском Св. Савском збору 1905 свих

привредника из целе Краљевине Србије, који је одр-
жан у Београду на Позоришном тргу, када се про-

тестовало противу бивше Аустро-Угарске монар-

хије и њена покушаја да нам загрози иривредну не-

зависност забраном увоза наших свиња, главни ре-
ферент је био Јоца Ж. Јовановић. Једном речи, он

је сарађивао у свакој привредној акцији. Учество-

вао је у оснивању Трговачке Коморе. Као искусног

стручњака Трговачка комора одредила га је 1911

да са осталим домаћим извозницима изради »Уред-

бу о трговини сувих шљива и пекмеза«. Уредба је

израђена и Министар народне привреде усвојио ју

је са малим, безначајним изменама- Стално је би-

ран (од 1904) за члана тарифског одбора држав-

них железница. Интересујући се за културни и

привредни напредак наше земље он је често путо-

вао по напреднијим државама на западу, проучавао

њихово привредно и културно уређење и све што

би нама и нашим приликама одговарало, преносио,

пресађивао и настојавао да се и у нас одомаћи и

подигне. Такав рад му је прибавио леп глас и ува-

жење у свима друштвеним круговима тадашње Кра-
љевине Србије. Нарочито је много урадио за при-

вредно и културно подизање свога места рођења
Шапца.

Када се повукао са посла и преселио стално у

Београд он је обилним прилозима помагао Београд-

ску Трговачку Омладину на остварењу њених циље-

ва. Нарочиту је пажњу посветио раду Привредног
оделења Београдске Трговачке Омладине и у њему

је дуго година заузимао положај потпретседника.

Два пута се женио- Први пут (1869) са Ангели-

ном, ћерком Матеје Крајинића, окружног начел-

ника у Шапцу, са којом је провео у срећном браку
пуних 39 година. Ангелина је умрла 16 октобра
1908 у Београду. За успомену на њу Јоца Ж. Јова-
новић је омогућио »Друштву Књегиње Љубице» да

на Косову Пољу подигне богомољу, која носи Ан-

гелинино име. Други пут се оженио 1910 Лепоса-
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вом, удовом Николе Радојковића, трговца и вели-

ког добротвора српске трговинске просвете, осни-

вача Академије српске трговине.

Својим дугим, марљивим и истрајним радом у

великим трговачким пословима стекао је знатну и-

мовину. Своју тековину хтео је да стави у службу

културног и привредног напретка свога народа.
Тако је још 1922 учинио распоред са својом имови-

ном, коју је завештао Београдској Трговачкој Омла-

дини, Академији наука, шабачкој основној школи

за фонд сиромашних ученика и другим хуманим

и просветним удружењима. Београдској Трговач-

кој Омладини завештао је велику палату у Београ-

ду на Теразијама, која прелази у својину Београд-
ске Трговачке Омладине после смрти његове су-

пруге Лепосаве. Из прихода овог имања Београдска

Трговачка Омладина има да образује фонд под

именом „Фонд Јоце Ж. Јовановића-Шапчанина“ и

да приход фонда употребљује у духу мисли пле-

менитог завештаоца изражених у његовој послед-

њој вољи.

Преминуо је 26 децембра 1922.

ВАНЂЕЛ ТОМА

трговац београдски

Ванђел Тома је стари београдски трговац. У

Београд из места рођења из Јужне Маћедоније до-

шао је 1864 и овде остао до смрти. Био је врло спо-

собан и окретан трговац, честит, исправан грађа-
нин. За време свог агилног трговачког рада стекао

је знатну имовину. И све ово, на самртноме часу,

оставио на просветне и хумане циљеве. За извршио-

ца свога тестамента и универзалног наследника

одредио је Српско трговачко удружење у Београ-

ду, које је од овога образовало фонд под његовим

именом. По његовој тестаменталној наредби осам

десетина прихода од његова завештања великог

имања некада хотел „Булевар“, сада хотел „Опера“
има се трошити на школовање и на потпуно из-

државање и образовање младића српске и грчке

народности из Старе Србије и Маћедоније у правцу

трговачком, занатлијском и индустријском.
Да би одговорило жељи племенитог Ванђела

Томе Српско трговачко удружење споразумело се

са Беогр. Трг. Омладином, да поред тога што оно

води бригу о животу, раду и спремању за свој позив

као и извођењу на пут ових младића, питомаца

фонда Ванђела Томе, који дођу у Београд, Бео-

градска Трговачка Омладина школује у својој
школи, снабдева свим школским потребама и лечи

у својој болници ове младиће. На име тога Српско
трговачко удружење плаћа Београдској Трговач-
кој Омладини из прихода фонда Ванђела Томе сва-

ке године одговарајућу суму. Али, како he сума коју
ће Београдска Трговачка Омладина временом при-
мити за овај циљ достићи и прећи висину улога

члана великог добротвора, то је Управни одбор на

седници од 13 априла 1924 одлучио да се XXXVI

редовној скупштини 20 априла 1924 предложи, да

ова уврсти Ванђела Тому за великог добротвора
Београдске Трговачке Омладине. Скупштина је овај

предлог једногласно усвојила.
Питомаца фонда Ванђела Томе ученика у

школи Београдске Трговачке Омладине било је:
1926/7 шк. г. 29; 1927/8 шк. г. 59; 1928/9 шк. г. 69.

Београдска Трговачка Омладина примила је за њих

од Српског трговачког удружења 1927 год. 60.000

динара, 1928 г. 120.000 дин., 1929 и 1930 по 144.000

динара.

Поред Осталих завештања Ванђел Тома је те-

стаментом одредио 14.000 за подизање споменика

у Београду, којим би се овековечио знаменити исто-

риски догађај на Чукур-чесми (бомбардовање Ту-
рака из Београдске тврђаве на дан Св. Тројице 3

јуна 1862).

Преминуо је 1906 год. у Београду.

ЛУКА ЋЕЛОВИЋ-ТРЕБИЊАЦ

трговац београдски

Лука Ћеловић је рођен на Лучин-дан 18 окто-

бра 1854 у селу Придворици, до Требиња, Основну
је школу почео у Требињу, па затим продужио у Ба-

њој Луци и завршио у Брчком. Још као дечак исти-

цао се бунтовним темпераментом због чега је за~

пао у очи турским властима, па је најзад 1872 мо-

рао да пребегне у Србију. У Београду је у то

време на Сави била читава колонија Босанаца и

Херцеговаца (Крсмановићи, Параноси, Kopah, Про-
виђало и др.), који су на велико водили трговину и

држали велике магазе са кожама, вуном, лојем, во-

ском, житом итд. Луку Ћеловића у Београду је при-
хватио његов кум архимандрит Нићифор Дучић,
такође Херцеговац, и наместио га за шегрта у тр-

говину Радосављевића и Игњатијевића, у то доба

најбољу и најчувенију галантеријско-терзијску рад-

њу у Београду. Али, када ускоро (1875) поче уста-
нак у Босни и Херцеговини, Лука Ћеловић напусти
посао и међу првима ступи у редове добровољаца.
Тако се борио за ослобођење све до свршетка у-
станка учествујући у борбама код Љубиња, Стоца,
Утове и др. У овим је борбама и рањен. По сврше-

тку устанка Лука Ћеловић се врати у Београд, но

одмах затим наиђе српско-турски рат и он понова

ступи као добровољац у коњицу, те издржа оба

рата (1876 и 1877/8). По свршетку рата радио је
једно извесно време код Крсмановића и Параноса,
који беху највећи трговци шљивама, житом и свом

осталом храном. Нешто од своје уштеђевине, а не-

што потпомогнут од својих господара, Лука Ћело-

вић отпочне 1880 самостално да тргује земаљским

производима. У послу је веома брзо показао лепе

успехе. У јесен 1882 основана је Београдска задруга
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за међусобно помагање и штедњу и на првој редов-

ној скупштини ове установе Лука Ћеловић буде иза-

бран у управни одбор у коме је остао све до своје

смрти, посветивши Београдској задрузи сву своју
активност, познавање прилика и људи, проницљи-
вост и организаторске способности у привредним

пословима. Од 1899 Лука Ћеловић је стално на че-

лу Београдске задруге, као претседник управног

одбора.

Радећи стално са успехом кроз пола века Лука
Ћеловић је стекао велики иметак. У животу лично

за себе био је веома скроман и штедљив. Из оквира

штедње излазио је само и једино кад се тицало на-

ционалних ствари, просвећивања и науке. Ту је био

увек широке руке и издашан. Иако скоро сав по-

свећен привредним пословима он није ниуколико

пренебрегавао опште ствари. Родољуб по тради-

цији и делом он је први, у друштву са својим нера-

здвојним другом и пријатељем др. Милорадом Го-

ђевцем, отпочео слање и опремање наших комит-

ских чета у Јужну Србију за заштиту српског жив-

ља од Бугара, Арнаута и Турака. Прва комитска

чета наша организована је и отпремљена искључи-
во средствима Луке Ћеловића. У његовој су кући,
на Сави, наши први четници добили упуте за свој

рад и положили заклетву.

Лука Ћеловић је знао да цени вредност про-
свећености и културе. Он је ocehao заосталост на-

шег народа у овом погледу, а с друге стране и пре-

ку нужду да се недостаци на тој страни уклоне
што пре. Хтео је да и сам допринесе томе. И допри-
нео је онако како то чине добри и племенити људи,
који своје тековине намењују друштву, целини. О

Св. Сави 1926 он је одлучио да сву своју велику и-

мовину завешта Београдском университету и ту

своју одлуку мотивисао је овако:

„Уверен, да наука и привредни рад најјаче
потпомажу правилан и сталан напредак свог на-

рода и да се неговањем млађих нараштаја у савре-

меној васколикој научној образованости и припре-
мањем истих за привредни рад најбоље обезбеђује
будућност народа и културно и политички...”

Београдској Трговачкој Омладини, уочи Ђур-
ђев дана, 5 маја 1927, поклонио је пола милиона ди~

нара у 7°/о обвезницама државног зајма за извр-
шење њених високих задатака. На овај је начин

Лука Ћеловић постао велики добротвор Београд-
ске Трговачке Омладине.

Племенитост Луке Ћеловића простире се на

многа хумана, просветна, национална и верска
удружења и установе у целом српском народу, Он
је био добротвор још за живота готово свих ових

друштава.

Преминуо је 14 августа 1929 у Београду.

СОФИЈА А. ПАВЛОВИЋ-ДЕЛИМАРКОВИЋ

Софија А. Павловић-Делимарковић рођена је
1842 у Београду од мајке Живане и оца Стојана,

вримирителног судије Београдске општине. Софија

је била удата за Алексу Павловића, чиновника који

је убрзо умро. По смрти мужевљевој она пређе сво-

ме брату Томи С. Делимарковићу, који је држао

трговину у Београду. Тома Делимарковић био је
велики пријатељ Београдске Трговачке Омладине

и њен помажући члан све до смрти (28 априла

1892). Поч. Софија је поклањала нарочиту пажњу

Београдској Трговачкој Омладини и интересовала

се њеним радом на просвећивању и помагању тр-

говачких омладинаца. Тако се и зачела њена пле-

менита мисао да завешта имовину хуманој и про-

светној институцији трговачког сталежа Бео-

градској Трговачкој Омладини и тако остави

трајан спомен и сећање на своју племениту мајку

Живану и браћу Тому и Владимира Делимарковића.

У свом тестаменту од 9 децембра 1923 Софија
А. Павловић-Делимарковић оставља, поред легата

сродницима, Београдској Трговачкој Омладини

сво'у двоспратну кућу у Београду на Косанчићевом

венцу бр. 25, готовину и др. с тим, да Омладина од

куће образује фонд под именом њенога брата Томе

(„Фонд Томе Ст. Делимарковића, трг. београд-

ског“), а од новаца фонд под именом ~Фонд Жи-

ване и Владимира Делимарковића». Приход од

„Фонда Томе Ст. Делимарковића” тј. куће да Бео-

градска Трговачка Омладина употребљује за по-

стизање својих циљева; а приход «Фонда Живане

и Владимира Делимарковића», кад овај буде до-

стигао своту од 100.000 динара, да се дели као по-

моћ удовама и породицама пострадалих београд-
ских трговаца.

Умрла је 29 јуна 1926.

СИМА СТ. БАША

трговац београдски

Из привредног грчко-цинцароког сталежа на-

шег народа имамо леп број великих и истакнутих

трговаца и привредника. Из овога је реда и Сима

Ст. Баша, угледни београдски трговац.

Сима Ст. Баша родио се 17 јануара 1867 у ва-

роши Клисури, некада у турској Македонији, а сада

у северној Грчкој, у. срезу Костурском. У месту ро-

ђења изучио је грчку основну школу и два резреда

гимназије, па је потом прешао у Битољ ,и овде свр-

шио још два разреда гимназије. Завршив школо-

вање дође у Београд 1881 и у јесен ступи у радњу

свога брата од тетке Ђорђа Н. Вучо, који је у то

доба имао врло развијену иввозничку радњу. У овој
је радњи прошао кроз све фазе трговачког позива

и посла. Почео је од ученика, па постепено дошао

до помоћника, магационера, деловође и, најзад,
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члана фирме. 1903, када се шеф фирме Ђорђе Н.

Вучо због болести повуче са посла, радња пређе
на Симу Ст. Башу и његовог брата Јована. Отада

па до почетка светског рата два брата водила су

радњу под старим именом ив поштовања према за-

служном оснивачу. Били су способни и спремни у

своме позиву, вредни и марљиви на послу, примерно

исправни и тачни. По свршетку рата, пошто му је

брат умро, Сима Ст. Баша је сам обновио радњу

и водио је до 1924. Тада је радњу предао већ при-

стиглим синовима оснивача фирме Александру и

Стевану Ђ. Вучо и повукао се од посла.

Сима Ст. Баша одликовао се свима лепим осо-

бинама српских трговаца. У грађанству је био по-

знат и цењен као добар човек и исправан трговац.

Помагао је многе хумане и просветне установе и

појединце. Београдској Трговачкој Омладини по-

клањао је велику пажњу и помагао је у свакој при-

лици. Био је до смрти њен редован члан. Својим
тестаментом завештао јој је 100.000 динара чији
ће приход до своје смрти уживати његова супруга

госпођа Параскева. Остали део своје имовине за-

вештао је: Фонду сиромашних учсника Београдског
университета, хуманим и просветним установама у

своме месту рођења и др. Преминуо je 21 децембра
1926 у Београду.

МИЛИЦА М. СТОЈИЧЕВИЋ—НЕШИЋ

Улога жене у породици и у друштву велика је
и значајна. Нарочито је важна њена хумана улога.
Многа женока хумана друштва, која су жене оства-

риле овојом иницијативом и која одржавају својим
преданим радом, ублажила су доста горких часова

и утрла много суза сиротињи, бедним и напуште-

ним, почев од новорођенчета па до оронулога стар-
ца и старице. у свима овим женским хуманим уста-
новама узимале су трговачке жене одувек највид-
нијег учешћа. Трговачке жене одмењивале су где

год су стигле, у свима пословима, овоје домаћине
и овима указивале свако поштовање, биле им бес-

крајно одане и пожртвовне, како у добру тако и у

злу. Одгајане већином и саме у трговачким кућама,
оне су врло добро улазиле у послове својих мужева
и са овима упоредо и истом ревношћу и преда-
ношћу радиле.

Једна из редова тих заслужних Српкиња -

трговачких жена и домаћица јесте и Милица М.

Стојичевић—Нешић. И сама из старе познате трго-
вачке породице Ристе Наумовића из Краљева, Ми-

лица је била први пут удата за Младена Стојиче-
вића, гвожђарског трговца из Београда. У прво-
ме браку је провела неколико десетина година

срећна и задовољна живота, испуњена радом и ста-

рањем за добро своје куће. Још за живота она је са

својим мужем завештала своју тековину на хумане
и просветне циљеве. Милица је надживела свога

мужа Младена (умро 10 априла 1907) и по његовој

смрти ступила у други брак са Др. Милутином Д.

Нешићем. Али и поред тога она је у свему испунила

свој завет.

Будући трговачка жена она је пратила рад

Београдске Трговачке Омладине. Ценила га је, јер

је веровала у његову корисност по сав трговачки

сталеж. Отуда је и својом последњом вољом Бео-

градску Трговачку Омладину одредила за универ-

залног наследника целокупне имовине и за извр-

шиоца њених наредаба у тестаменту. Оставила је
знатне легате: Друштву за глуво-нему децу »Краљ
Дечански« (кућу у Београду); друштву »Светог

Саве« (100.000 динара); Народном инвалидском

фонду «Свети Ћорђе» (10.000 дин.); Дому убо-
гих стараца и старица, београдској сиротињи, Жен-

ском друштву у Београду, Ђачкој трпези у Бео-

граду, црквама у Краљеву и Пожаревцу и др. Поред
тога o‘безбедила је нужна средства, да се у Бео-

граду, по могућству у савиначкоме крају код »Во-

заревог крста», подигне црква у њен спомен и спо

мен првога мужа Младена . Од осталога да се обра-

зује фонд под именом »Фонд Младена и Милице

Стојичевића«. Половина прихода овога фонда да се

употребљује за школовање сиротих, ваљаних уче-
ника и ученица Државне трговачке академије у

Београду, рођених у предратној Србији, а другом

половином прихода да располаже Београдска Тр-
говачка Омладина за постигнуће својих циљева,

Преминула је 23 јануара 1928.

ВАСА ПЕТРОВИЋ

рентијер
Васа Петровић, као агент Српског бродарског

друштва, имао је прилике да се упозна са трговач-

ким сталежом и његовим радом. Он је био човек

такве природе да је у свима крајевима стекао

себи пријатеља, а у друштву био искрен и мио друг.

Рођен је у старој српској официрској-граничар-

ској породици у селу Баваништу код Панчева, По

свршеној основној школи у месту рођења родитељи
га даду у реалку, у Панчеву, коју заврши са одлич-

ним успехом. Потом је изучио Трговачку академију
у Бечу и са довољно школоке спреме 1800 г. ступио

у службу француског паробродарског друштва у

Београду. Када је ово друштво прешло у својину

мађарског паробродарског друштва Васа Петровић

је и у њему остао и добио положај агента. Ту је
остао све до оснивања Српског бродарског дру-
штва у које је ступио одмах и радио дуги низ

година.

Задешен недаћама у породичном животу -

смрћу супруге Негосаве и сина Томе он се

од посла повукао. У споразуму са својом свастиком

поч. Софијом Павловић—Делимарковић направио

је и распоред своје скромне имовине. На дан 10 де-
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цембра 1923 написао је тестаменат којим сву своју

имовину, која се састоји у готовини од 160.000 ди-

нара, оставља Београдској Ђрговачкој Омладини с

тим да Омладина из ове суме исплати Материнском
удружењу 10.000 динара за спомен његове поч. су-

пруге Негосаве, а од остатка од 150.000 динара

образује фонд под именом његова сина «Фонд Томе

Петровића—Делимарковића», из чијег ће се прихо-

да оваке године на дан смрти његовог сина Томе

оденути извесан број сиротих ученика школе Бео-

градске Трговачке Омладине.

Преминуо је 12 марта 1928 у Београду.

МИЛАН П. РАДОЈЛОВИЋ
трговац београдски

Милан П. Радојловић родио се 29 јула 1868 у

Горњем Милановцу као четврти (од шест) син

старе и уважене породице Петра Радојловића. Ра-

дојловићи су старином из Херцеговине, одакле се

њихов дед Радоје Радојло Вукотић доселио у
село Мајдан, испод Рудника. По деди Радојлу цела

се породица назвала Радојловићи. У месту рођења
Милан је свршио основну школу, а у Београду шест

разреда гимназије. Из гимназије је прешао у држав-
ну железничку школу. Са спремом средње стручне
железничке школе Милан П. Радојловић је у реду
железничких службеника заузео врло видно место.

Дуже времена био је шеф железничке станице у
Сталаћу, Пироту и Нишу. На дужности се одлико-

вао изванредном тачношћу, вредноћом и савеснош-

ћу. У служби је остао до 1905. Те године 1 марта
затражио је пензију и ступио у гвожђарску трго-
вину Браће П. Радојловића, у којој је као јавни члан

остао до смрти.

Поневши још од самог рођења осећање родо-
љубља, познате традиционалне одлике куће Радој-
ловића, Милан је то целим својим животом и дели-

ма, како у миру тако и у рату, испољавао. Из стопе

у стопу са победоносним пуковима у Балканском

рату, он је организовао прве српске железничке

станице у ослобођеном Куманову, а затим и у цар-
ском Скопљу. Својим способностима је допринео
да је железничка служба у ослобођеним крајевима
била успешно и брзо организована. После победе
на Куманову, Бакарном Гумну и Прилипу Милан,
■и пре наше оружане силе, улази, возећи се на ло-

комотиви, у Ђевђелију и ту организује све што

треба за функционисање једне железничке станице
на тако важној тачци.

У трговачком послу Милан П. Радојловић је
имао, такође, све одлике своје старе породице. На

послу је био тачан и исправан, предан и марљив.
Свој j’e позив веома ценио. У домаћем животу, у не-

говању и васпитању своје деце, Милан П. Радојло-
вић је служио за пример. Његов син Петар, студент
Високе трговачке школе, положио је свој млади жи-

вот на олтар отаџбине. Погинуо је као ђак-подна-

редник у борбама на Сувобору, на положају Рајац
15 новембра 1914.

За Београдску Трговачку Омладину и раднике

на њеним племенитим задацима Милан П. Радојло-
вић је гајио велику љубав и симпатије.

0 Ђурђев дану 1928 старешина породице Ра-

дојловића, Ђорђе П. Радојловић, трговац и претсед-
ник Београдске трговачке коморе, уписао је поч.

Милана П. Радојловића за великог добротвора Срп-
ског трговачког двора са улогом од 100.000 динара.

Преминуо је 25 јануара 1928.

ВУКОСАВА-ВУКА М. ПАВЛОВИЋ

Међу своје прве циљеве Београдска Трговачка
Омладина је ставила неговање и чување здравља

својих чланова ради оспособљења, да у дугом, муч-

ном и тешком трговачком позиву успешно издрже и

напредују. Отуда тежња Београдске Трговачке 0-

младине да подигне своју сопствену болницу, чиме

би омогућила свестрано старање о здрављу својих
чланова.

Први велики добротвор фонда ове болнице је
поч. Вукосава-Вука М. Павловић, кћи уваЖене тр~

говачке породице Мице и Милана А. Павловића, тр-

говца београдског. Уписала ју је њена мати, ува-

жена госпођа Мица М. Павловић, извршујући
жељу свог поч. мужа и желећи тиме да очува

трајну успомену на своју рано преминулу кћер.

Вукосава М. Павловић рођена је у Београду 30

септембра 1895. Одликовала се бистрином, ванред-

ном питомошћу, веселошћу и племенитошћу. У Бео-

граду је свршила основну школу и два разреда гим-

назије. Тада је родитељи, ради вишег образовања,

дадоше у један женски завод за васпитање младих

девојака у Бечу. У овоме је заводу остала пет го-

дина напредујући врло лепо у сваком погледу. На-

рочиту љубав и разумевање показивала је према

музици, у чему је постигла лепе успехе. У вихору

велике епидемије грипа 1918 покошен је, поред мно-

гих, и млади живот Вукосаве М. Павловић. Умрла
је у Женеви 21 октобра 1918.

ЖАРКО Ј. САВИЋ

трговац београдски

Својим радом у националном и културно-при-

вредном правцу Београдска Трговачка Омладина

привукла је на себе пажњу многих одличних прет-

ставника трговачког и осталих' друштвених стале-

жа. Захваљујући пажњи и материјалној помоћи

ових, у првоме реду великих добротвора, Београд-
ска Трговачка Омладина се снажи и оспособљава

за што успешније извршење својих многобројних
задатака. Једна међу великим њеним замислима је~
сте и Српски трговачки двор.
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Појимајући и ценећи сав досадашњи много-

струки рад Београдске Трговачке Омладине углед-

ни београдски трговац Јован Савић, ради вечите у-

спомене на свог рано преминулог јединца сина

Жарка, положио је Београдској Трговачкој Омла-

дини 100.000 динара уписујући поч. Жарка Савића

за великог добротвора Српског трговачког двора.

И сам још из раније члан добротвор, Јован Савић

је овим својим актом доказао велику љубав и на-

клоност, коју гаји према Београдској Трговачкој
Омладини.

Жарко Ј. Савић родио се 8 августа 1891 год. у

Београду. По свршеној основној школи и нижој гим-

назији његов отац, намењујући Жарка себи за на~

следника велике и угледне радње, шаље га на више

трговачко образовање у Хамбург. Свршивши шко-

лу он се вратио и ступио код оца у радњу. Али суд-
бина је хтела друго. Жарку Савићу није било су-

ђено да Стечено школско образовање и спрему

примени и допуни практичним радом, саветима и

упутима искуснога родитеља. Неумитна смрт отр-
гла га је и сувише рано родитељима и трговачком

сталежу. Умро је 28 децембра 1912 у Нерви-у, у
близини Ђенове у Италији.

ЂОРЂЕ П. РАДОЈЛОВИЋ
гвожђарски трговац београдски

У београдској чаршији у свима привредним

круговима истиче се врло видно личност Ђорђа П.

Радојловића, београдског гвожђарског трговца.

Ђорђе П. Радојловић био је расни претставник нај-
лепших особина народних: чврстина карактера, пле-

менитост, приступачност, разборитост, искреност и

родољубље. У породици Радојловића најбоље су о-

чувани и најверније примењивани сви принципи на-

шег старог патријархалног задружног живота. У

задружној породици браће П. Радојловића, чији је
старешина до смрти био Ђорђе, вазда се манифе-
ствовала међусобна љубав, родољубље, оданост

вери и цркви, племенитост и гостољубље.
Родољуб по традицији, Ђорђе П. Радојловић је

у јавне националне, привредне, културне и хумане
послове уносио примерно одушевљење и пожртво-
вање, велики полет и један до крајности убедљиви
оптимизам у свима приликама. У привредним редо-
вима Ђорђе П. Радојловић је заузимао место међу
првима. Учествовао је у свакој привредној акцији
залажући се за напредак привреде. У Београдској
трговачкој комори, у којој је агилно радио од њена

постанка, а од 1921 као њен заслужни претседник,
до смрти, видно је обележио своје присуство мно-

гобројним напрецима и успесима.
У раду Београдске Трговачке Омладине Ђорђе

П. Радојловић је, такође, активно учествовао. Био

је претседник Надзорног одбора (1905/9), главни

благајник (1910/20), члан Уређивачког одбора Тр-

говинског гласника (од 1912 до смрти), члан Саве-

тодавног одбора (од 1925 до смрти), кроз дужи
низ година (17) стални и врло ревносни члан

Испитног одбора и најревноснији посетилац и при-

ступник на свима јавним манифестацијама Бео-

градске Трговачке Омладине. Оваквим својим ра~

дом и великом наклоношћу и пријатељством Ђорђе
П. Радојловић је у Београдској Трговачкој Омлади-

ни, код старијих и млађих, стекао велике симпатије.
Ову своју љубав према Београдској Трговачкој 0-

младини и њеним великим циљевима Ђорђе П. Ра-

дојловић је доказао и завештањем од 100.000 ди~

нара и тиме постао велики добротвор Српског тр-
говачког двора.

Од јавне и хумане делатности Ћорђа П. Радој-
ловића наводимо његову примерну активност у Цр-
веном крсту као члана Главнога одбора пре рата,

за време рата (у земљи и на страни) и после рата.

Ђорђе П. Радојловић родио се 17 фебруара
1861 у варошици Крупњу (срез рађевоки, округ по-

дрински). Отац му се звао Петар, пешадијски ка-

петан I класе. Радојловићи су старином из Херце-
говине. По деди Радоју-Радојлу Вукотићу —■ про-

звали су се Радојловићи. Основну школу Ћорђе П.

Радојловић је почео у Горњем Милановцу, а завр-
шио у Ужицу. У Београду је свршио четири разре-

да гимназије. По свршеној гимназији отац га одве-

де у Панчево 1875 и намести за шегрта у гвожђар-

ској радњи И. Ј. Мајера. Гвожђарку трговину изуча-

вао је потом у Сегедину (1879) код Гаљоша, у Гра-
цу (1882/5) код Антона Кереша, где је похађдо и

приватну трговачку школу. Три године доцније,
маја 1885, вратио се у Београд на одслужење вој-
ске када избија и српско-бугарски рат, који га од-

води на браник Отаџбине. По свршеном рату Ђор-
ђе П. Радојловић одлази у Беч и ступа у гвожђар-
ску радњу Јохана Ханапела, а одавде после годину

дана пређе у фабрику гвожђа грофа Шенборна код

Мункача у Маџарској, Одавде 1888 пређе у Пешту
и ступи у гвожђарску радњу Павла Шаркања, у ко-

joj је остао до јесени 1892. Те године вратио се у

Београд. Самостално је отпочео да ради 1 маја 1893

под својим именом „Гвожђарска трговина Ђорђа
П. Радојловића“, Од године 1897 радња се води под

именом Браћа П. Радојловић.
Од 1921 па до смрти био је члан управног од-

бора Народне банке, био је и судија грађанског ре-

да у Београдском првостепеном трговачком суду.

Преминуо је 9 јула 1929 у Врњцима, а сахрањен

у Београду.

ЖИВКО С. БОГДАНОВИЋ

трговац београдски

Живко С. Богдановић рођен је у Вел. Градиш-
ту 6 октобра 1866 год. где је и 4 разреда основне
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школе свршио. 1879 г. ступио је за шегрта код Ми-

лосава Живковића у Пожаревцу, затим је провео

једну годину дана у фирми Браће С. Бајкића у Вел.

Градишту и годину дана у угледној радњи Бранка

Јефремовића у Смедереву. 1883 год. дошао је у Бео-

град и ступио у радњу Тодора Л. Милишића, а по-

том прешао у чувену колонијалну радњу Илије Л.

Милишића, у којој је провео десет година. 1903 го-

дине у заједници са поч. Стеваном Ђ. Танасковићем

основао је самосталну колонијалну радњу у Бео-

граду под фирмом Ст. Ђ. Танасковић и Богдановић,

Радњу су водили са најлепшим успехом, а после

смрти пок. Стевана он је исту продужио са њего-

вом масом до 1926 године, када се из фирме пову-
као а радњу предао своме сестрићу Димитрију Ђор-
ђевићу и сину Стевана Танасковића.

Пок. Богдановић био је спреман и вредан трго-

вац. Дете сиромашних родитеља са развијеном љу-

бављу за посао, прегнуо је на рад и успео је. Он

даје леп пример како се од једног сиромашка пош-

теним, истрајним радом и штедњом долази до бо-

гатства. Он се трудио и помагао морално и ма-

теријално институције, које су имале задатак да

створе код нас што бољи и интелигентнији трговач-
ки ред. Он је имао једну лепу карактерну црту, да

помаже вредне, младе и способне почетнике у тр-
говини.

Својим тестаментом завештао је Београдској
Трговачкој Омладини две стотине хиљада данара,

уписавши себе и своју супругу Госпођу Милицу за

велике добротворе Српоког трговачког двора.
Сем тога завештао је по педесет хиљада динара:

друштву „Привредник", Општини Велико-Градиш-
танској и Београдском колонијалном удружењу;

Београдском университету двадесет пет хиљада

дин.; по десет хиљада динара: Материнском удру-
жењу и друштву «Српска мајка«; по пет хиљада

динара: Инвалидском фонду „Св. Ђорђе“, Београд-
ском женском друштву, Свештеничком удружењу,
Дому слепих у Земуну, Дому глуво-немих у Београ-
ДУ, Удружењу ратне сирочади, Дому малолетника,

Дому госпођа женског друштва у Београду и Ве-

лико-Градиштанској трговачкој омладини.
Пок. Богдановић је узимао удела и у пословима

Београдске Трговачке Омладине као члан Школ-
ског и Управног одбора, Био је члан управе »При-
вредника» и судија Трговачког суда грађанског
реда.

Умро је 20 фебруара 1931 год. у Бечу, а сахра-
њен у Београду.

МИЛИЦА Ж. БОГДАНОВИЋ

Г-ђа Милица Ж. Богдановић рођена је 1 јула
1884 год. у Београду од матере Драге и оца Томе

Марковића, познатог старог адвоката београдског.
Ступила је у брак са Живком Богдановићем 29 а-

прила 1907 године. Васпитана у старом патријар-
халном духу, посвећујући сву своју бригу и стара-
ње своме дому, она је тај култ пренела и на многа

наша хумана друштва, у којима је радила као чла-

ница управе: у Београдском женском друштву,

Ђачкој трпези и Дому госпођа женског друштва.
Затим радила је као благајница и потпретседница

друштва „Српска мајка”, чији је почасни члан, и

као редовна чланица готово свих женских добро-
творних друштава. Она је увек налазила времена
да активно суделује у свима потхватима, које су
та друштва предузимала у корист невољних.

Својим тестаментом њен поч. муж Живко С.
Богдановић уврстио је, поред себе, и своју племе-

ниту супругу г-ђу Милицу за великог добротвора
Београдске Трговачке Омладине

ЈОВАН САВИЋ

трговац београдски

Јован Савић родио се 31 децембра 1864 год. у

Свилајнцу, где је овршио основну школу. Године
1878 ступио је у кожарску радњу поч. Илије Стефа-
новића у Крагујевцу, одакле је 1880 год. прешао у

Београд и ступио у радњу Браће Новаковића, који
су 1883 год. заједно са Крстићем и Ђорђевићем о-

сновали кожарску фирму Крстић и Комп. По одслу-

жењу војске био је код фирме Крстић и Спасић, а

1886 год. г. Савић је основао самосталну радњу ко-

жарско-Опанчарску и за прераду кожа на велико у

Пироту под фирмом Ћорђевић и Савић.

У почетку се снабдевао сировином у Пироту на

кланици и код београдских кожарских трговаца, а

доцније узима директно са стране, одакле су се и

београдски трговци снабдевали. Сам, помоћу не-

мачке граматике, научио је најпотребније речи из

немачког језика и ишао је ради набавке кожа у Хам-

бург, Амстердам, Ротердам, Хавр, Трст, Антверпен
и Лондон. Он је био први од кожарских трговаца из

наше земље који је набавио сирове коже из Ен-

глеске.

Године 1895 он се разортачио са Ђорђевићем и

почиње сам да ради прво у Крагујевцу, а затим

1896 отвара радњу у Београду и одмах после тога

заједно са Радисавом Јовановићем-Ресавцем ступа
као ортак у фирму Крстић и Комп. у којој је остао

3 године. Године 1899 уговара са поч. Николом Спа-
сићем и заједно са Светозаром Спасићем прима ње-

гову радњу под фирмом Никола Спасић и Компа-

нија, у коју су после тога ступили и Радисав Јова-
новић-Ресавац и Цветко Савчић из Ниша.

По истеку уговорених 5 година, г. Савић је от-

казао даље обнављање угоцора, јер се био решио
да ликвидира са кожарским послом и да припреми
други неки посао за свога поч. сина Жарка, који
је у то време био у Хамбургу у Трговачкој школи.
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Године 1904 отворио је електро-техничку рад-

њу под фирмом Савић и Вујић, а 1908 под фирмом

Јован Савић, у којој је био и његов поч. син Жарко.
У ову радњу 1909 год. ступио је његов зет Богдан

Петровић, а 1911 и његов брат Драгољуб Савић

(који је погинуо на Чукарици 1915 год.), те је рад-

ња протоколисана под фирмом: Електро-техничка

радња Јован Савић и Комп. За време рата ова је

радња бомбардовањем јако оштећена и већим де-

лом од непријатеља реквириранатако да није оста-

ло ни половину робе.
Ову своју радњу г. Савић је обновљену предао

1920 год. својим зетовима г. Богдану Петровићу и

г. Александру Викторовићу, да је и даље воде под

истом фирмом Јован Савић и Комп. Она и данас по-

стоји у сопственој згради у Краља Милана ул. 48.

Г. Савић се оженио 1888 год. Лепосавом, ћер-
ком Лазара Новаковића, трг. из Свилајнца, са ко-

јом је имао петоро деце, три сина и две кћери. Жи-

ве су им само две удате ћерке, од којих имају де-

веторо унучади.

Својим писмом од 1 априла 1931 год. г. Са-

вић је положио Београдској Трговачкој Омладин;:

100.000 динара са жељом да се овај новац да на

приплод код Хипотекарне банке трговачког фонда
и заједно са каматом употреби за подизање Дома

трговачких омладинаца.

Коста Др, Ризнић

трговац београдски

Београдска трговачка комора, Народна банка

и Хипотекарна банка Трговачког фонда уписале
су поч. Косту Др. Ризнића, о коме смо опширније

говорили у поглављу о почасним члановима, за до-

бротвора Српског трговачког двора са улогом од

15.000 динара.

Милан А. Павловић

трговац београдски

Госпођа Мица Павловић, супруга поч. Ми-

лана А. Павловића, кога смо поменули и у по-

глављу о претседницима, уписала је свог поч. мужа
Милана за добротвора Српског трговачког двора
са улогом од 10.000 динара.

Марија Н. Милосављевић

Марија Н. Милосављевић је удова поч. Не-

стора Милосављевића из Београда, а кћи поч.

Аркадија Петровића, обућара из Орошламоша у

Банату. Своје имање оставила је сестрама и бра-
таници, а Београдској Трговачкој Омладини оста-

вила је за њене циљеве 10.000 динара и на тај
начии увршћена је за добротвора Српског трговач-
КОГ двора.

Христијан Фегели

б. члан фирме Л. и Хр. Фегели и швајцарски

консул у Београду

Поч. Христијан дошао је у нашу средину пре
33 године. Он је заволео наш народ искреном љу-

бављу и своје најбоље доба трошио је за добро на-

ше земље. Био је скроман, тих и повучен и његово

се пријатељство манифествовало на један дискре-

тан начин.

Услуге пок. Фегелиа за време светског рата

биле су од велике користи за наш народ. Он је био

један од првих људи, који је омогућио везу између
наших у ропству и њихових породица, а тако исто

и између наших избеглица и њихових породица.

Прва помоћ опустошеном Београду дошла је
из Швајцарске, а за то се не у малој мери дугује
захвалност пок. Христијану.

Пок. Христијан за своја доброчинства није

тражио никаквог признања нити награде, већ је у
своме раду ocehao пуно задовољство, јер је био

прожет истинским пријатељством према нашем

народу и уверен да се залаже за праведну ствар.

Преминуо је 11 маја 1922 године, у педесетој
години старости. Приложио је Београдској Трго-
вачкој Омладини 40.000 динара.

Христијан Фегели



168

Мијаило Миловановић

трговац београдски

Рођен је 1854 г. у Београду. По свршеној осн.

школи учио је гимназију, а затим је ступио као уче-

ник у галантеријску трговину Васе Соколовића. О-

датле је прешао као трговачки помоћник у радњу

Димитрија Субашића, у којој је провео све док се

није уортачио са Васом Аничићем, с којим отвара

галантерИјСку радњу под именом „Миловановић и

Аничић". После подужег заједничког рада и труда,
оба ортака стекли су леп капитал и разортачили
су се. Затим је Миловановић отворио радњу под

својим именом, коју је са успехом водио пуних 30

година. Због слабог здравља предао је радњу Ла-

заревићу и Стојанкићу, а он се повукао у миран
живот. Умро је 22 августа 1925 год.

Његова примерна супруга г-ђа Катица, ценећи
рад Београдске Трговачке Омладине, уписала га

је за добротвора Српског трговачког двора са уло-
гом од 12.000 динара.

Димитрије Перовић
трговац београдски

Димитрије Перовић рођен је 17 августа 1825

год. у селу Бооовишту (Херцеговина). 1836 године

одвео га је стриц у Дубровник, где је учио школу

ондашњег проте-катихете Николајевића. Жељан

науке и Србије, пок. Димитрије оставља Дубровник
и 11 јуна 1839 год. долази у Београд. У Београду
продужује школу, послужујући код проте Вујића.
Потом одлази у службу и ступа у ондашњу чувену

гвожђарску трговину Анастаса Захо, у којој је до-

бро изучио гвожђарску трговину. На Митров-дан
1850 године Димитрије у својој двадесетпетој го-

дини отвара у Београду, на Сави, гвожђарску трго-

вину, коју у почетку води сам, а доцније се удру-

жује са Драгомиром Здравковићем и ортачки воде

радњу све до 20 јануара 1873 године, а тада иступа

из радње Здравковић. Од 20 маја 1881 год. до 1

фебруара 1889 год. Димитрије је имао за ортака

Глишу Јосиповића. После смрти пок. Димитрија

радњу су преузели у заједници његов син Михаило

и Милан О. Максимовић.

Приликом прославе седамдесетпетогодишњице

свога постанка, 8 новембра 1925 г„ фирма је осно-

вала при Краљевско српској 'академији наука фонд
од 100.000 динара под именом Димитрија Перовића,
из кога ће се штампати расправе и дела трговин-

ско-политичког и финансијског карактера. Уписала

га је и за добротвора Српског трговачког двора
са 10.000 динара и приложила 5.000 динара Срп-
ском инвалидском фонду „Св. 'Ђорђе”.

Мијаило Миловановић
Димитрије Перовић
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Велимир М. Табаковић

трговац београдски

Велимир је рођен 27 јула 1852 год. у Ужицу,

где ]е свршио основну школу и два разреда реалке.

По свршеној школи био је у служби по разним тр-

говинама од 1865 до 1881 године, када је отворио

своју самосталну стакларску радњу, коју j'e са успе-
хом часно и поштено водио све до 1 маја 1911 год.

када се од посла повукао.

Умро је 25 октобра 1927 год. Београдској Тр-
говачкој Омладини завештао је 10.000 динара за

Фонд Српског трговачког двора.

Милева Вел. Табаковића

Г-ђа Милева рођена је у Обреновцу 2 фебру-

ара 1864 г. где је свршила основну школу, када су

j'e њени родитељи упутили домаћим пословима и

изучавању женских радова.

За Велимира Табаковића удала се 1885 године

и провела је с њим у браку 42 године. Извршила је
завештање свога поч. мужа предавши Београдској

Трговачкој Омладини 10.000 динара, а исто тако

уписала је и себе за члана добротвора Српског тр-

говачког двора са улогом од 10.000 динара.

Велимир М. Табаковић Милева Вел. Табаковића
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Михаило-Мика Перовић

трговац београдски

(члан фирме Димитрије Перовић)

Михаило Перовић рођен је у Београду августа
1876 год. По свршетку шест разреда реалке свр-

шио је трговачку школу, а затим је у иностранству

допунио своје трговачко образовање. У радњу свога

оца ступио је 1896 године, а по очевој смрти преузео

и водио је са успехом све до своје смрти 1928 год.

Пок. Перовић одликовао се не само својим при-
мерним, поштеним и савесним радом, већ и својим
карактером, добрим срцем и хуманошћу. Као редо-
ван члан и члан Управног одбора Београдске Трго-
вачке Омладине сарађивао је у свима приликама као

њен ревносан сарадник и велики пријатељ.
Његов дугогодишњи ортак г. Милан О. Макси-

мовић, трг. овд., да би сачувао трајан помен на поч.

Михаила Перовића уписао га је за члана добротво-
ра Српског трговачког двора са улогом од 15.000

динара.

Крста Т. Цветковић

члан фирме браћа Т. Цветковић

Рођен је септембра 1882 год. у Књажевцу. По

свршетку два разреда гимназије у месту рођења до-

шао је у Београд и ступио у гвожђарску радњу Го-

ђевца, у којој је био до ступања на одслужење сво-

је војне обавезе. Из војске је отишао у подофицир-

ску школу, из које је изишао као потпоручник. По-

том у заједници са браћом Ђоком и Драгим водио

је познату ресторатерску радњу ~Коларац”.
Учествовао је у ратовима балканском и европ-

ском; као поручник погинуо је 3 августа 1914 го-

дине у церској битци.

Поч. Крста био је вредан, карактеран и нео-

бично симпатичан. Он је уживао неподељене сим-

патије свију својих познаника и пријатеља.
Његов брат г. Ђока Т. Цветковић, желећи да

очува његову трајну успомену, положио је нашем

удружењу 10.000 динара и уписао га за члана до-

бротвора Српског трговачког двора.

Михаило-Мика Перовић Крста Т. Цветковић
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Никола К. Павловић

трговац

Родио се 1866 г. у Коларима. Трговину је изу-

чио у Београду и Смедереву и одликовао се не-

обичном трговачком способношћу. Године 1889 у

друштву са поч. Пером Симићем основао је у Сме-

дереву гвожђарско-дашчарску и извозничку радњу,

коју су са великим успехом водили пуних 35 “то-

дина. Умро је у Београду 1927 год.

Смедеревска кредитна банка уписала је поч.

Николу, који је био претседник њеног надзорног
одбора, за добротвора Српског трговачког двора
са улогом од 10.000 динара.

Пера Т. Симић

трговац

Родио се 1864 године у Смедереву, где је свр-

шио основну школу и био трговачки ученик и по-

моћник. Године 1889 основао је у Смедереву гвож-

ђарско-дашчарску и извозничку радњу, коју је пу-

них 35 година неуморно са успехом водио, заједно

са својим ортаком Николом К. Павловићем. Умро

је у Београду 1929 г. Смедеревска кредитна банка,

чији је он био претседник управног одбора, уписала

је поч. Перу за добротвора Српског трговачког дво-

ра са улогом од 10.000 динара.

Никола К. Павловић Пера Т. Симић
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Светислав М. Ђорђевић

трговац београдски

Ђорђевић се родио 1887 године у Смедеревској
Паланци, где је свршио основну школу и два разре-

да гимназије. Трговину је изучио у Смедереву, па је
потом дошао у Београд и ступио као помоћник у

колонијалну радњу Давид Л. Симић и Комп. Школу
Београдске Трговачке Омладине свршио је 1910

Раја Ж. Лазаревић

трговац из Младеновца

Рођен је септембра 1877 год. у селу Стојнику,
срез јасенички, округ крагујевачки. После свршене
основне школе дошао је у Београд и ступио у ан-

гро-мануфактурну радњу Моше Мацилијаха, у којој
је провео више година и за то време свршио трго-
вачку школу Београдске Трговачке Омладине.

год. са најбољим успехом и одмах по свршетку

школе изабран је у школски одбор Београдске Трго-
вачке Омладине, где се истакао својим преданим и

примерним радом, радећи са великим пожртво-
вањем пуних 17 година. Умро је 13 септембра
1928 год.

Кожарска трговина Стеван Г. Коен и комп., у

коју је поч. Света после рата био ступио као јавни
ортак, уписала га је за добротвора Дома омладина-

ца и школе са улогом од 10.000 динара.

По свршеној трговачкој школи враћа се у Мла-

деновац и оснива своју мануфактурну радњу, коју
је водио са завидним успехом. Био је вредан и спо-

собан трговац, чврстог карактера и примерно пош-

тен човек. Умро је 1929 године.

Последња жеља Рајина била је да га његова

уважена супруга упише за члана добротвора Срп-
ског трговачког двора, да би на тај начин видно

показао захвалност према Београдској Трговачкој
Омладини и њеној школи. Извршујући ову његову

племениту жељу, положила је г-ђа Лазаревић Бео-

градској Трговачкој Омладини 10.000 динара.

Светислав М. Торђевић Раја Ж. Лазаревић
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Јован Ј. Димитријевић

трговац из Доњег Милановца

Рођен је б септембра 1852 год. у Доњем Мила-

новцу, где је и основну школу свршио. У Београду

је провео као трговачки помоћник време до 1874

год., када се враћа у своје родно место, оснива са-

Божидар Николић

рентијер београдски

Поч. Божидар морао је напустити започето

школовање у гимназији, јер је због тифуса изгубио

слух, а доцније 1912 г. и ослепио. Пок. Божидара су

кроз цео живот пратили удари судбине. У рату

мосталну радњу и води је са успехом све до своје
смрти. Умро је 1928 год.

Поч. Јован био је угледан и честит тргова-ц.
Тим својим угледом и честитошћу он је у целој сво-

јој околини стекао велико поштовање, због чега је
биран и за народног посланика. Као народни посла-

ник поч. Јован радио је са истом оном честитошћу,
преданошћу и истрајности, које су му и као трговцу
биле својствене. За непуних осамдесет година сво-

га живота пок. Јован показао је трговачким омла-

динцима, колико вредноћа, истрајност и свестан

рад могу бити плодоносни у животу једног човека.

Желећи га очувати у трајној успомени, његова

супруга г-ђа Наталија уписала га је за добротвора
Српског трговачког двора са улогом од 10.000

динара.

1914 године непријатељска граната порушила му

је кућу у Београду, те се он са мајком морао скло-

нити у унутрашњост, где му је мати умрла.

Поч. Божидар био је необично скроман и штед-

љив и две зграде у Карађорђевој улици завештао је

хуманим друштвима: „Краљ Дечански“, Друштву

црвеног крста, Друштву „Светог Саве”, „Београд-

ској Трговачкој Омладини“, „Друштву за заштиту

сироте и напуштене деце“, „Београдском женском

друштву", „Друштву Књегиње ЈБубице" и школи у

Босни у месту где му је рођен отац.'

Преминуо је 30 марта 1927 год. у Београду.

Београдска Трговачка Омладина примила је из

заоставштине поч. Божидара суму у 17.705 дин.,

колико јој је припало на њен део и уврстила га у

ред добротвора Дома омладинаца и школе.

Јован Ј. Димитријевић Божидар Николић
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Миленко С. Стефановић

трговац

Пок. Миленко С. Стефановић, трговац смеде-

ревски, родио се у Смедереву 1825 године од мајке
Анице и оца Стефана, хлебара, пореклом из Вла-

сотинаца.

Године 1845, кад му је било 20 година, основао

је ситничарско-мешовиту, а доцније књижарску

радњу под својим именом. Иако још млад, послове

је обављао са пуно озбиљности, разумевања и енер-

гије, тако да је својим добр im гласом и исправно-
шћу задобио поверење код ондашњих старијих фир-
ми у Смедереву, Узимао је учешћа као одборник у
пословима општине смедеревске, био је оснивалац

и дугогодишњи претседник управног одбора Сме-

деревске кредитне банке.

Пок. Миленко је под својим именом водио у Сме-

дереву радњу, све до 1888 год., када је основао но-

ву фирму у заједници са своја два сина Димитријем
и Миланом, под именом Миленко Стефановић и Си-
нови. Ову су радњу још више, са успехом, развили
његови синови и иста је тако вођена све до 1900 г.

Тада се Миленко због старости повлачи са посла и

радњу предаје синовима, који у јануару 1900 године

оснивају фирму Браћа М. Стефановић, која и данас

постоји.
За успомену на свога пок. оца Миленка његов

син г. Милан М. Стефановић-Смедеревац, трговац
овд., положио је Београдској Трговачкој Омладини
10.000 динара и тиме га уписао за добротвора Срп-
ског трговачког двора.

Петар М. Радојловић
студент високе трговачке школе

ђак поднаредник

Петар је рођен у Београду 1893 год. Васпитан

јс и одгајен у родољубивој кући Радојловића, која

га је најбољим путем упутила у живот и не слутећи

да ће га судбина у најлепшим годинама пренети у

вечност. Борећи се храбро и са одушевљењем, он је

славно пао 15 новембра 1914 године на Рајцу код

Сувобора у одбрани отаџбине.

Породица Радојловића уписала га је за добро-

твора Српског трговачког двора са улогом од 12.000

динара.

Миленко С. Стефановић

Петар М. Радојловић



175

Сава Кнежевић, трговац београдски, завештао је
Београдској Трговачкој Омладини за њене ци-

љеве 5.000 динара.

јарослав А. Бпјлони, индустријалац из Београда.
Уписао га управни одбор Савске банке за до-

бротвора Београдске Трговачке Омладине са

улогом од 5.000 динара.

Аца Деспић, трговац. Уписала га ћерка Даринка
Деспићева из Сарајева за добротвора Београд-
ске Трговачке Омладине са улогом од 5.000

динара.

Зарије Угреновић, трговац београдски. Извршила је
његово завештање супруга му г-ђа Јелена и

уписала га за добротвора Београдске Трго-
вачке Омладине са улогом од 5.000 динара.

Михаило Д. Васић, трговац београдски. Уписала га

супруга г-ђа Василија за оснивача Српског тр-

говачког двора са улогом од 5.000 динара.

Драгутин Ђукановић, трговац београдски. Уписала

га супруга г-ђа Катица за оснивача Српског

трговачког двора са улогом од 5.000 динара и

Осигуравајуће друштво „Шумадија” за добро-

твора са 1.000 динара.

Станимир Мирковић, трговац београдски. Уписали

га: за добротвора болнице Б. Т. О. г-ђа Тина

и г. Јован Лучић, трг. Београд, са 5.000 ди-

нара; за оснивача Српског трговачког двора г.

Благоје Ј. Антонијевић, трг., Београд, са 1.000

дин. и управни одбор Хипотекарне банке трг.

фонда са 2.000 дин., а за добротвора: „Јута”,
спол. Праг са својим заступницима г.г. Лимба-

ном Штајном из Загреба и С. Мојсиловићем из

Београда са 1.000 дин. и „Шумадија” осигу-

равајуће друштво са 1.000 дин.

Михаило Живковић, гл. секретар Београдске берзе.
Уписала га управа београдоке берзе за осни-

вача Српског трговачког двора са улогом од

5.000 динара.

Љубомир Милутиновић, трговац београдски. Упи-

сали-га брат Раде, сестре Рајна и Дара и си-

новац Војислав за оснивача Српског трговач-

ког двора са улогом од 5.000 динара.

]ован В. Бајлони, индустријалац из Београда. Упи-

сала га Савока банка за оснивача Српског тр-
говачког двора са улогом од 5.000 динара.

Нисим Б. Арон, трговац из Београда. Приликом 50

годишњице свога трговачког рада, која пада

1930 године, уписао се за оснивача Срп-
ског трговачког двора са улогом од 5.000 дин.

Милан Вапа, индустријалац из Београда. Уписао се

за оснивача Српског трговачког двора са уло-
гом од 5.000 динара.

Поч. Никола Н. Миросавић, трг., члан фирме Вито-

мир Симић и Комп., Београд. Уписала га Банка

Златибор за оснивача Српског трговачког дво-

ра са улогом од 5.000 динара.

Поч. Коста Николић, трговац из Београда. Уписао

га управни одбор Прометне банке за оонивача

Српског трговачког двора са улогом од 5.000

динара, а фирме: Коста Николић и Друг и Ко-

ота Николић и Јовановић уписале га за осни-

вача болнице Б. Т. О. са улогом од 5.000 дин.

Поч, Никола Дунда, трговац из Крушевца, уписао

га син г. Димитрије Н. Дунда, трговац београд-
оки, за оснивача Српског трговачког двора са

улогом од 5.000 динара.

Спасоје Стевановић, трг., Београд. Уписала га су-

пруга г-ђа Даница са синовима за оснивача

Српског трговачког двора са 1,000 диара.

Лазар Т. Андрејевић, банкар, Београд. Уписала га

банка Андрејевић и Комп. за оонивача Српског

трговачког двора са 1.000 дин..

Младен П. Стоичевић, трг., Београд. Уписала га су-

пруга г-ђа Милица са оснивача Српског трго-

вачког двора са 1.000 дин.

Риста Миленковић, трг. Београд, уписали га су-

пруга г-ђа Перса и син г. Милан за оснивача

Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Наум Сотировић, трг. из Подунаваца, завештао

1.500 дин. и увршћен за оснивача Српског тр-

говачког двора.

Катарина К. Лазаревић, Београд, завештала 1.000

дин. и увршћена за добротвора.

Никола Н. Николић, трг., Београд. Уписала га мати

г-ђа Катарина за оснивача Српског тргова-

чког двора са 1.000 динара у злату.

Љубомир П. Тадић, трг., Београд, уписао се за до-

бротвора са 1.000 дин.

Давид Л. Симић, трг., Београд, уписала га супруга

г-ђа Сојка за добротвора Трговачке школе Б.

Т. О. са 2.000 дин.

Голуб Јањић, трговац, Београд. Уписала га супруга

г-ђа Босиљка за оснивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Миша А. Леви, трг. Београд. Уписала га Трговачка

задруга а. д. Београд за добротвора са 1.000

динара.

Милош Д. Ђорић студент Париског универзитета,

уписао га отац Димитрије М. Ђорић, индустри-

јалац Београд, за добротвора Трговачке школе

Б. Т. О. са 1.000 динара.

Коста Симић, трг„ Београд. Уписала га супруга

г-ђа Јелена за добротвора са 1.000 динара.
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Вукосава-Вука М. Павловић, Београд. Уписала је

мајка г-ђа Мица М. Павловић за добротвора

Трговачке школе Б. Т. О. са 1.000 дин.

Данило Михаиловић, трг. В. Градиште, уписали га

синови г.г. Душан и Аца Д. Михаиловић, из-

возници Београд, за добротвора са 1.000 дин.

Тома Јовановић, књижар Београд. Уписао се за до-

бротвора са 1.000 динара.

Штампарија „Мироточиви”. Уписала се за добро-

твора са 1.000 дин.

Милорад Драшковић, министар на расположењу,

уписали га београдски трговци за добротвора
са 1.000 дин.

Ђорђе И. Димитријевић, трг. Уписао га син г. Илија

Димитријевић, трг., Београд, за добротвора са

1.000 дин.

„Даница д. д.” Београд. Уписала се за добротвора
са 2.000 дин.

Никола Н. Крстић, трг. Београд. Уписала га Про-
метна банка, Београд, за добротвора Привред-
ног одељења са 1.000 дин., а за добротвора Б.

Т. О. сарадници Војне задруге са 1.000 дин. и

његова супруга г-ђа Лепосава са 1.000 дин.

Петар Б. Николић, трг. Панчево, уписала га поро-

дица Драгише Милутиновића за добротвора са

1.000 дин.

Алберт Херцл, трг. агент, Београд. Уписали га

гвожђарски трговци за добротвора Привредног
одељења са 1.000 дин.

Никола Валовић-Зајечарац, рентијер, Београд. Упи-

сала га супруга г-ђа Перса за добротвора са

1.000 динара.

Перса Ник. Валовић, удова, Београд. Уписала се за

добротвора са 1.000 дин.

Лу]о Рисмондо, претседник Управног одбора Паро-
бродског друштва „Далмација”. Уписало га

Паробродско друштво „Далмација” Сплит за

добротвора са 1.000 дин.

Соломон М. Демајо, трг. Београд. Уписао га г. Макс

А. Демајо, трг. Београд, за добротвора са 1.000

динара.

Милорад С. Стојадиновић, инд. Београд. Уписао се

за добротвора са 1.000 дин.

Тихомиљ Ј. Марковић, гувернер Народне банке,
уписала га супруга г-ђа Марија за добротвора
са 1.000 дин.

Драгослав Стефановић, трг. Чачак. Уписали га г.

Радосав и г-ђа Драга Стефановић, Чачак, за

добротвора са 1.000 дин.

Светозар Стефановић, инд. Крагујевац, уписала га

супруга г-ђа Даница са синовима и кћерима за

добротвора са 2.000 дин.

Младен Броћић, трг., Гуча. Уписала га супруга г-ђа
Ангелина, за добротвора са 1.000 дин.

Сава М. Радојковић, инжењер, Београд. Уписала га

Трговачко индустријска банка, Београд, за до-

бротвора са 1.000 дин.

Милутин Стојановић, трг., Београд. Уписао га г.

Драгутин Стојановић, трг. Београд, за добро-

твора са 1.000 дин.

Мара Ненадовић. Уписао је супруг г. Драгутин Не-

надовић, трг. Београд, за добротвора са 1.000

динара.

Атанасије Атанасијевић, инд. Младеновац. Уписала

га Млинарска задруга, Београд, за добротвора
Привредног одељења са 1.000 дин.

Никола Месаровић, инд. Београд. Уписали га г. г.

Павле и Милован Ј. Матић, трг. Београд, за до-

бротвора са 1.000 дин.

Владимир Матијевић, п.претседник „Привредника”.
Уписао се за добротвора са 1.000 дин.

Тадија Теркан, драгоман српског посланства у Ца-

риграду, уписао се за добротвора са 3.000 дин.

Станија и Коста М. Шонда, индустријалац, Бе-

оград. Уписали их синови г. г. Михаило, Алек-

сандар и Јован и то: за добротворе Омладине
са по 1.000 динара, за добротворе Трговачке
школе Б. Т. О. са по 1.000 дин. и за осниваче

Српског трговачког двора са по 1.000 дин.

Лазар Б. Аврамовић, ген. заступник Crompton &. Со.

L. Т. D. Уписао се за добротвора са 1.000

динара.

Христина и Јова Миловановић, благајник Есконтне

банке, Београд, Завештали 3.367 динара и

увршћени за добротворе.

Т>орђе Вајферт, индустријалац, Београд. Уписао га

г. Макса Антић, ген. директор Земљ. хипоте-

карне банке, Загреб, за добротвора са 2.000

динара.

Алекса Обрадовић, трг. агент, Београд. Уписао га

г. Душан Обрадовић, трг., Београд, за добро-
твора са 1,000 дин.

Стеван Радонић, индустријалац, Београд. Уписао се

за добротвора са 1.000 дин.

Јосиф Костић, извозник, Београд. Уписали га г. г.

Браћа Д. Михаиловић, извозници, Београд, за

добротвора са 1.000 дин.

Марко Стојановић, в. гувернер Народне банке. Упи-

сао га Ђорђе П. Радојловић, трг., Београд, за

добротвора са 1.000 дин.
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Добра Митровић, претседник општине Београдске.
Уписао га пододбор радикалне странке кв. ва-

рошког за добротвора са 1.000 дин.

Др. Влада Т. Марковић, ген. директор Извозне бан-

ке. Уписао се за добротвора са 1.000 дин.

Светозар Јанковић, рентијер, Београд. Уписао се за

добротвора са 3.000 дин.

Др. Владимир Д. Ђорђевић, индустријалац, Београд.
Уписао се за добротвора са 1.000 дин.

Љубисав Стојановић, трг., Београд, Уписали га си-

нови г. г. Марко Стојановић, апотекар из Обре-

новца и Јован Стојановић, чин. Жељезничке ди-

рекције за добротвора са 3.000 дин.

Васа Рајковић, ресторатер, Сан Франциско. Уписа-

ла га супруга г-ђа Марија за добротвора са

1.000 дин.

јосиф Јаролимек, трг., Београд. Уписали га синови

за добротвора са 1.000 дин.

Персида и Милош Симић, трг., Београд. Примљено
завештање у суми од 2.000 дин. и увршћени за

добротворе.

Анђелко Савић, индустријалац, Крушевац. Уписала

га супруга г-ђа Татија за добротвора са 1.000

динара.

Исак-Жарко С. Алмули, трг., Београд. Уписала га

фирма Браћа Алмули и Демајо, Београд, за до-

бротвора са 1.000 дин.

Др. Зоран Марковић, директор Осигуравајућег дру-

штва „Шумадија”. Уписала га управа друштва

„Шумадија”, за добротвора са 1.000 дин.

Алекса Ђ. Биба, трг., Београд. Уписао га Управни
одбор Хипотекарне банке трг. фонда за добро-

твора са 2.000 дин.

Мијаило Миловановић трг., Београд. Уписали га за

добротвора: Београдока трговачка банка са

1.000 дин. и супруга г-ђа Катица са 2.000 дин.

Софија и Манојло Петровић, трг., Београд. Уписао

их син г. Рада Петровић, члан фирме Анастас

Павловић, за добротвора са по 1.000 дин.

Љубица Вилдовић, рођ. Петровић, уписао је брат г.

Рада Петровић, члан фирме Анастас Павловић,
за добротвора са 1.000 дин.

Александар Д. Живковић, трг., Београд. Уписали га

за добротвора: Српско трговачко удружење и

синовац г. Божидар Живковић, трг., Београд,
са по 1.000 дин.

Радосав Савић, трг. помоћник, Београд. Уписао га

брат г. Недељко К. Савић, трг., Београд, за до-

бротвора Трговачке школе Б. Т. О. са 1.000

динара.

Прока ]. Стојановић, трг., Београд. Уписали га чла-

нови фирме Дингарац, Стојановић и Голочевац,

Београд, за добротвора са 1.000 дин.

Иван-Ива Jb. Ћуковић. Уписао га отац г. Љуба М.

Ћуковић, трг., Београд, за добротвора са 1.000

динара.

]ован ]отић, трг., Неготин.. Примљено завештање у

суми од 2.000 дин. и уведен за добротвора.

Јеврем Јовановић, земљоделац, Жидиље (ГорњаР-

есава Уписали га синови г. г. Радисав, Стеван

и Аца Јовановић-Ресавци, трг., Београд, за до-

бротвора са 3.000 дин.

Цветко К. Селаковић, апотекар, Београд. Уписала

га супруга г-ђа Зорка за добротвора са 2.000

дин.

Лука Пурић, трг., Београд. Уписала га супруга г-ђа
Милица за оснивача Српског трговачког двора

са 2.000 дин. и за добротвора Омладине са

1.000 дин.

Герасим Јовановић, архимандрит манастира Дужи

(Херцеговина), уписао га брат г. г. Стеван Јо-

вановић, трг., Београд, за добротвора са 1.000

динара.

Петар А. Торбаревић, трг., Београд. Уписали га си-

нови г. г. Бранко, Живота и Војислав, за добро-

твора са 1.000 дин.

Риста Дамњановић, „Баруџија”, трг., Шабац. Упи-

сао га г. Димитрије Мирковић, трг., Београд,

за добротвора са 1.000 дин.

Милорад М. Павловић, члан фирме Месаровић и

Павловић, уписали га за добротвора: г. г. Сава

Симић и Обрад В. Марковић, трг., Београд, са

1.000 динара, г. г. Миодраг С. Пауновић, Ми-

лан, Димитрије, Никола и Божидар М. Јовано-

вић, трг., Београд, са 2.000 дин. и Кланичко

друштво са 1.000 дин.

Милка Д. Миловановић. Уписали је ћерка г-ђа Боса

и зет г. Радомир М. Ћуковић, трг., Београд, за

добротвора са 1.000 дин.

Виктор Шојат-Живковић, уметнички сликар. Упи-

сала га мати г-ђа Јованка В. Живковић за осни-

вача Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Бранко Торбаревић, трг., Београд. Уписала га Тр-
говачка кредитна банка, Београд, за оснивача

Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Милица-Мица Прокић. Уписао је г. Обрад В. Мар-

ковић, трг., Београд, за оснивача Српског тр-

говачког двора са 1.000 дин.

Тодор Крстић-Кркић, трг., Прокупље. Уписали га

зетови г. г. Александар Стевчић, директор Про-
метне банке, Сурдулица и Јован Бићанин и

Драгутин Ђорђевић, трг., Прокупље, за осни-

вача Српског трговачког двора са 1.000 дин.
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Јеша С. Миленковић, извозник, Младеновац. Уписа-

ла га породица за оСнивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Љуба Станивуковић, трг., Београд. Уписала га Бе-

оградска задруга а. д. за оснивача Српског тр-

говачког- двора са 1.000 дин.

Сима С. Баша, трг., Београд. Уписала га фирма Т>.

Н. Вучо, Београд, за оснивача Српског трго-

вачког двора са 1.000 дин.

Михапло Димитријевић, трг., Београд. Уписала га

супруга г-ђа Агница за оснивача Српског тр-

говачког двора са 1.000 дин.

Др. Јован Цвијић, претседник Академије наука. Упи-

сало га Удружење књижара, за оснивача Срп-
ског трговачког двора са 1.000 дин.

Љубомир П. Лукић, трг., Београд. Уписао га г. Во-

јислав Павловић, трг., Београд, за оснивача

Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Михаило Драгићевић, генерални директор Прометне
банке, Београд. Уписао га г. Јова К. Јовановић,
трг. из Београда, за оснивача Српског трговач-
ког двора са 1.000 дин.

Драга Јове С. Јовановића. Уписао је супруг г. Јова
С. Јовановић, трг., Београд, за оснивача Срп-
ског трговачког двора са 2.000 дин.

Матија Фраинд, индустријалац, Загреб. Уписао га г.

Јосиф Коен, директор фабрике коверата „Липа

мил”, Загреб, за оснивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Симка Ч. Давидовић, Београд. Уписала је тетка г-ђа

Вука Ст. Радовановић, Пожаревац, за добро-
твора са 1.000 дин.

Миладин Прекић, трг., Београд. Уписали га за осни-

вача српског трговачког двора: Управни одбор
Трговачко кредитне банке и супруга г-ђа Бо-

сиљка са по 1.000 дин.

Јулка и Михаило Ћуковић, трг., Уб. Уписали их: ћер-
ка г-ца Љубица и синови г. г. Радомир и Љу-
бомир М. Ћуковић, трг., Београд, за осниваче

Српског трговачког двора са 2.000 дин.

Душан Вујовић, извозник, Чачак. Уписала га Чачан-

ска штедионица за оснивача Српског трговач-

ког двора са 1.000 дин.

Риста Нанка, трг., Београд. Уписала га фирма Нан-

ка и Вуковић, Београд, за оснивача Српског тр-

говачког двора са 1.000 дин.

Никола Павловић-Коларац, извозник, Београд
Смедерево. Уписала га фирма Урош Стефано-
вић-Цупара и Друг, Београд, за оснивача Срп-
ског трговачког двора са 1.000 дин. и Босан-

ска банка а. д. за добротвора Београдске Трго-
вачке Омладине са 1.000 дин.

Жарко Ј. Савић, трг. Београд. Уписали га: мати

г-ђа Лепосава и отац г. Јован Савић, трг., Бе-

оград, за оснивача Српског трговачког двора
са 1.000 динара.

Драго Гођевац, адвокат, Београд. Уписао га син г.

Драгослав Гођевац, адвокат, Београд, за осни-

вача Српског трговачког двора са 2.000 дин.

Будимир Јеремић, трговачки помоћник, Београд.
Примљено његово завештање у суми од 2.000

дин. и увршћен за члана добротвора.

Влада М. Стојановић, трг., Београд. Уписала га Тр-
говачка кредитна банка, Београд, за оснивача

Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Димитрије Г. Павловић, трг., Београд. Примљено
његово завештање у суми од 1.000 дин. и уврш-
ћен за оснивача Српског трговачког двора.

Љубомир Срећковић, гувернер Народне банке. Упи-

сали га за оснивача Српског трговачког двора:
Есконтна банка са 5.000 дин.; г-ђа Даница С.

Стефановић са синовима. г. г. Живојином, Та-

насијем, Љубомиром и Александром са 1.000

дин. и Цензурни одбор Народне банке, Београд,
са 1.000 дин. а предузеће Јерма Габерник а. д.,

Београд, уписало га за добротвора са 1.000

динара.

Јован-Јоца Симић, студент Држ. трговачке акаде-

мије, уписали га за оснивача Српског трговач-

ког двора мати г-ђа Живка и отац г. Пера

Симић, извозн-ик, Београд, са 1.000 дин.

Свстислав М. Ђорђевић, I потпретседник Школског

одбора Б. Т. О. Уписали га за добротвора Тр-
говачке школе чланови Школског одбора Б. Г.

О. са 2.000 дин. и наставници школе Б. Т. О.

са 2.475 дин.

Спасоје Н. Ранковић, трг., Београд. Уписала га су-

пруга г-ђа Анка за оснивача Српског трговач-

iKor двора са 1.000 дин.

Павле Баић, трговац, Београд. Уписала га породи-

ца за оснивача Српског трговачког двора са

3.000 дин.

Соломон Ј. Азриел, трг., Београд. Уписао га Управ-

ни одбор Хипотекарне банке тргов. фонда, за ос-

нивача Српског трговачког двора са 2.000 дин.

Танасије-Ташко Штерић, кафеџија, Осипаоница.

Уписали га синови г. г. Драгољуб и Милутин 1.
Штерић, трг., Београд, за оснивача Српског тр-

говачког двора са 2.000 дин.

Сава Т. Поповић, трг., Београд. Уписала га супруга

г-ђа Лепосава за оснивача Српског трговачког

двора са 1:000 дин.
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Соломон Н. Ардити, Члан извозничке куће Н. Ј. Ар-
дити син, Манчестер. Уписала га фирма Д. Ђу-
кановић и Комп., Београд, за добротвора са

1.000 дин.

Марко Барух, мењач, Београд. Уписао се за оснива-

ча Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Војвода Степа Степановић. Уписала га Београдска

трговачка комора за оснивача Српског трго-
вачког двора са 1.000 дин.

Велизар Ј. Матковић, трг., Београд. Уписао га отац,

г. Јосиф Матковић, трг., Београд, за оснивача

Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Јован Димитријевић, трг., Д. Милановац. Уписале

га ћерке г-ђе Вукосава Радојковић, Београд и

Савка Гајић, Д. Милановац, за оснивача Дома

омладинаца и школе са 1.000 дин.

Јосиф Блажек, бродовласник, Београд. Уписало га

„Бродарство Блажек” за оснивача Српског тр-

говачког двора са 1.000 дин.

Коста Антонијевић, трг., Мионица. Уписао га син

г. Милан Антонијевић, трг„ Београд, за осни-

вача Српског трговачког двора са 1.000 дин.

Борђе П. Радојловић, трг., Београд. Уписали га

чланови управног и надзорног одбора Српског
трговачког удружења, Београд, за добротвора
са 1.800 дин.

Дагутин Ј. Ђуковић, трг., Београд. Уписао га

Управни одбор Хипотекарне банке трговачког

фонда за оснивача Српског трговачког двора

са 2.000 дин.

Војислав-Воја М. Димић, индустријалац, Београд.
Уписао га г. Анђелко Мирковић, трг., Београд,
за добротвора са 1.000 дин.

Петар Андрејевић, трг., Јагодина. Уписали га: ћер-
ка г-ђа Радмила и зет г. Рада Б. Томић, инду-

стријалац, Београд, за добротвора са I.oooдин.

Моша Р. Талви, извозник, Београд. Уписали га: Ге-

нерална банка, Београд, за оснивача Српског
трговачког двора са 2.000 дин. и фирма В. Пет-

ковић и Комп. а. д., Београд, за оснивача Дома

омладинаца и школе са 2.000 дин.

Живојин А. Златановић, адвокат, Београд. Уписао

га Југословенски кредитни завод а. д., Београд,
за добротвора са 1.000 дин.

Роксанда и г. Лазар Јовановић, рентијер, Београд.
Уписали се за осниваче Српског трговачког

двора са по 1.000 дин.

Пера Т. Симић, иввозник, Београд —Смедерево.
Уписала га фирма Урош Стевановић-Цупара и

Друг, Београд, за оснивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Благоје Ст. Динић, трг., Београд. Уписали га:

Управни одбор Хипотекарне банке трговачког

фонда за оснивача Српског трговачког двора
са 2.000 дин.; Управни одбор Осигуравајућег

друштва „Шумадија”, Београд, за оснивача

Дома омладинаца и школе са 1.000 дин. и

Управни одбор Српског трговачког удружења
за добротвора са 1.000 дин..

,Др. Лазар Бугарчић, директор Кланичног друштва,

Београд. Уписао га Управни одбор Есконтне

банке за оснивача Српског трговачког двора

са 1.000 дин. и Финансијски одбор Београдске

берзе за добротвора са 1.000 дин.

Шарлота М, Флајшер, трг., Београд. Уписала се за

оснивача Српског трговачког двора са 1.000

динара.

Световид М. Лазаревић, трг., Шабац. Уписала га

Југословенска стандард оил компанија, Београд,

за добротвора са 1.000 дин.

јован К. Ризнић, трг., Београд. Уписали га г-ђа

Вида и г. Александар Ј. Јовановић-Ресавац,

трг., Београд, за оснивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Васа Тешић, индустријалац, Београд. Уписала га

супруга г-ђа Олга са децом за оснивача Срп-
ског трговачког двора са 1.000 дин.

Ђорђе-Ђока Павловић, бив. члан фирме Месаровић
и Павловић, Београд. Уписали га г. г. Сава Си-

мић, Обрад В. Марковић и Миодраг Пауновић,

трг., Београд, за оснивача Српског трговачког

двора са 1.000 дин.

Милорад С. Марковић, пуковник у пензији, Београд.
Уписао га Управни и Надзорни одбор Трговач-
ко индустријске банке Београд за добротвора
са 1.000 дин.

Фердинанд Мајер, члан фирме Флајшер и Мајер, Бе-

оград. Уписало га Удружење стакларско-пор-

цуланских трговаца, Београд, за оснивача Срп-
ског трговачког двора са 1.000 дин.

Светомир Ж. Карамарковић, трг., В. Градиште.
Уписала га г-ђа Јела Михаила Јечменице, Бе-

оград, за оснивача Српског трговачког двора

са 1.000 дин.

Живко С. Богдановић, трг., Београд. Уписали га

чланови фирме Ст. Ђ. Танасковић, Богдановић

и Комп. за добротвора са 1.000 дин.

Даница В. Симић. Уписао је супруг г. Витомир Си-

мић, трг., Београд, за оснивача Српског трго-
вачког двора са 1.000 дин.

Јован К. Јовановић, трг., Београд. Уписали га за

оснивача Српског трговачког двора: Прометна
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банка а. д. са 5.000 и г. г. Чеда Вуковић, Дра-
гиша К. Борисављевић и Богосав Милојевић,

трг., Београд, са 1.000 дин.

Др.-агроном Алберт Еберхарт, фабрикант плугова,

Улм (Немачка). Уписали га г-ђа Зора и г. Куз-
ман С. Николић, Београд, за оснивача Српског

трговачког двора са 1.000 дин.

Павле Ј. Матић, трг., члан фирме К. Николић и

Друг. Уписао га кум г. Милан Б. Томић, трг.,

Београд, за оснивача Српског трговачког двора

са 1.000 дин.

Тихомир Стефановић, трг. помоћник, уписали га

другови за добротвора са 720 динара.

Миша П. Јањић, трг., уписали га пријатељи за до-

бротвора са 600 динара.

Лазар Петковић, трг., Сен Луј, уписао га г. Иван

В. Лакић, трг., Београд, са 600 динара.

ДОБРОТВОРИ
по 500 динара

Божа О. Дачић, трг.,

Мирослава Ј. Миловановићева,

Коста А. Симић, трг.,

Радмила Д. Михаиловићева,

Чедомир Лукић, кафеџија,

Софија Шумахер рођ, Апел, В. Плана,

Петар Ал. Петровић, трг.,

Миша Јосимовић, трг., Шабац,
Драгољуб Н. Стојисиљевић, јувелир,
Илија Д. Марић, трг.,

Борђе Павловић, државни саветник,

Милан Миленковић, рентијер,
Жак Херцл, трг. агент,

Алберт Херцл, трг. агент,

Танасије Драгутиновић, шпедитер,

Јулијана Т. Драгутиновић,
Михаило Димић, винарски трговац,
Аврам Филиповић, трг.,
Узиел С. Леви, трг.,

Мица (ЕвгениЈа) Димитријевићева,
Михаило Павловић, трг.,

Христијан Фегели, швајцарски консул,

Јела Стефановић,
Милован А. Васић, трг„

Миланија-Мима Прокић,
Василије М. Јосиповић, студент права,
Александар-Цане Торбаревић, студент камералних

наука,

Др. Ђорђе М. Тановић, лекар,

Михаило Весовић, трг., Calumet Minisota U. S. А.

Др. Лаза Пачу, министар финансија,
Никола Месаровић, индустријалац,
Селена Митровић, из Брзана,
Миленко Митровић, економ из Брзана,

Милутин Лалковић, трговачки помбћник,
Иикола Ђуришић, трг. Рума,
Влада Поповић, трг. Добој—Руданка,
Коста М. Јовановић, трг.,

Драгомир К. Борисављевић, трг.,

Фирма Исак А. Коен и Брат, трг.,
Никола Вујичић, трг,

Клемент Рајх, директор „Металохемике”,
Исак С. Адања, шпедитер,
Милош Симић, трг„

Радоје-Радојло Вукотић, економ, Мајдан Руднички
Никола Величковић, трг.,

Др. Хенри Були, повлашћ. трг. агент,

Благоје Томе Лазаревића,

Бранко В. Тубић, пешадиски поручник, Сјеница,
Димитрије Менза, трг„

Танасије Милосављевић, економ, Баћевац,

Момчило Стојиљковић, индустријалац, Лесковац,

Јован Ристић, трг. агент,

Стеван Ковјанић, трг., Осјек,

Фирма Браћа Витковић,

Марија Ал. Петровић, трг.,

Љуба Секулић, трг„

ДимитриЈе Станковић, бојаџија, Соко бања,

Шандор Бауер, трг.,

Стојан Солдатовић, трг.,
Милисав И. Јосимовић, Лозница,

Емилија Ј. Војиновић,

Софија-Соја Љ. Ћуковић,
Босиљка Ч. Матић,

Радослав Милетић, трг., Трстеник,
Милош Недељковић, трг.,
Никола Аксентијевић, трг., Голубац,
Милош И. Паранос, извозник, Шабац,

Жак Јонатан, конзул Бразилије, Београд,
Бранислав М. Тимотић,

Коста Ј. Зотас, трг.,

Урош Грбић, трг.,

Оливера-Вера Војиновићева,
Јован М. Поповић, инж. пуковник у пензији,
Милка Б. Вучковићева,
Милан Козомарић из Дрвара,
Драгољуб П. Поробић, царински посредник,
Тома Поповић, трг. Бенони —■ Трансвал (Африка),
Милорад В. Јовановић, трг. ученик,

Добривоје Стефановић, трг., Пирот,
Берта-Лујза Еберхарт из Улма (Немачка),
Миодраг Ж. МаноЈловић, гимназист, Топола,
Никола Златковић, трг.,

Василије Мандарић из Вребца—Лика,

Радивој-Миливој Савин, трг.,
Михаило-Ћима Ст. Динић,

Ернест М. Литвин, трг.,

Самунло Р. Озмо, извозник,

Анастас ]. Вујић, трг.,
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Никола Н. Вујић, трг.,

Драгомир Н. Вујић, трговачки помоћник,

Константин Шапера, трг.,
Момчило Јаблановић, трг.,
Милева удова Јанићија Пантелића, адвоката,

Драгутин Н. Шумаревић, трг.,

Милан Г. Лазовић, трг., Александровац (Жупа),
Никола Ст. Христодуло, адвокат,

Јоваи Филиповић, трг., Кучево (Пожаревац),
Стеван Ковачевић, трговачки помоћник,

Радомир Н. Живадиновић, књиговођа,

Ружица А. ]овановићева,
Милош Стевановић, књиговођа,

Јевта Рађеновић, трг.,

Аврам Алмузлино, трг. агент,

Боривоје Ј. Поповић, професор,
Милован С. Томић, трг., Краљево,

Зорка Ј. Кремић рођ. Станимировић,

Миловук Ђ. Илић, извозник, Жабари,
Милан А. Спасојевић, земљоделац, Лапово,

Милутин М. Аћимовић, банкарски чиновник,

Константин Палигорић, в. директор Опште при-

вредне банке,

Влада М. Анђелковић, штампар,

Владислав-Лака Марковић, кафеџија,

Даринка Л. Петровић, Свилајнац,

Цаја-Стана Симиџићка,
Алекса Димитријевић, кафеџија,
Никола Спасић-млађи, трг.,

Дара Вл. Анђелковића, штампара,

Сабитај Демајоровић, трг.,
Ленка-Рена Атијас, чиновница,

Ђорђе Панајот, почасни конзул, Барцелона,
Михаило М. Стајковац, трговац, Александровац

(Жупа),

Драга Д. Пајевић, удова,

Прока Ј. Стојановић, трговац,

Лазар Л. Милићевић, трг.,
Миленко Живојиновић, трг., Обреновац,

Божидар Колаковић, трг.,

Војислав Павловић, трг.,
Стеван Колаковић, трг.,

Милутин Колаковић, трг.,

Драгутин Колаковић, трг. ученик,

Радосав Т. Каменовић, трг.,

Сава Р. Лукић, банкарски чиновник,

Драган Т. Костић,

Владимир Р. Поповић, трг.,

Савка В. Миленковић, удова, Уб,
Веса Миленковић, опанчар, Уб,

Др. Јаша М. Ненадовић, бив. срп. посланик у Ца-

риграду,

Михаило-Мима Г. Раденковић, суплент,

Персида Станојевић, Смедерево,
Драгољуб Михаиловић, трг.,

Јелисавета Д. Михаиловић,
Милић С. Маринковић, трг., Бољевац,
Лепосава М. Маринковић, Бољевац,

Војислав /. Станојловић, трг.,

Софија ]. Хаџи Вуковић, Фоча,

]ован Хаџи Вуковић, трг., Фоча,

Виктор-Шојат Живковић, уметнички еликар,'

Ђорђе-Ђурица Караматић гимназист, Младеновац,

Бранислав М. Вељковић, трг., Баточина,

Светислав М. Вељковић, трг, Баточина,

Др. Драгутин В. Дучић, генерални директор др-

жавног рачуноводства,
Никола С. Милетић, капетан I класе, Књажевац,

Видак К. Новаковић, в. директор банке Сан фран-
циско,

Катарина Т. Милишић,
Зорка В. Мирић,

Велимир М. Табаковић, трг.,

Гавра С. Коен, трг.,

Боривоје ]. Борисављевић, чиновник,

Милан Петковић, директор гимназије, Бела Црква,

Јован Максимовић, трг., Смедерево,

Драгутин Даничић, кафеџија,
Михаило Драгићевић, генерални директор Прометне

банке,

Боривоје В. Антонијевић, трг. помоћник,
Васа Џанга, б. шеф Трговачке агенције у Солуну,
]елисавета Р. Марић,
Милка Петровић-Симовић, из Прањана,
Спасоје Вилотијевић, трг., Ваљево,

Александар Живуловић, наставник гимназије, Бо-

љевац,

Светомир Ст. Благић, трг. помоћник, В. Градиште,
Милка Ст. Благић, В. Градиште,
Живко Нахмијас, трг.,

Ранимир-Ранко К. Марковић, cand. ing.,
Надежда-Нада С. Бешевић,

Александар Спирић, окружни шумар, Прокупље,

Урош Спирић, адвокат, Прокупље,

Живојин Спирић, учитељ из села Свође,
Донка Н. Димитријевић,
Милутин С. Стојановић, трг.,

Зорка Н. Радовановић,

Марија Ранисављевић, удова, Крагујевац,
Софија-Соја Б. Маринковић,

Јован-јоца Симић, студент Државне трговачке ака-

демије,

Јован Савић, трг., Лазаревац,
Коста X. Видојковић, Параћин,
Стеван ]овановић-Ћата, трг.,

Драгољуб Р. Павловић, студент фармације,
Адолф Решофски, трг., Турн Северин,
Михаило М. Петрић, арт. капетан,

Војислав Б. Бошковић, банкарски чиновник,

Петар Петровић, трговачки помоћник,
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Селимир Неранџић, студент Трговачке академије,
Милан П. Радојловић, трг.,
Милева удова Настаса Вујића,

Анастасија Д. Џанга рођ. Коко, удова,

Др. Алекса Савић, министар Народног здравља,

Арса Ж. Илић, индустријалац,
Тодор-Тоша Перишић, кафеџија,
Милосав Мирић, трг., Трстеник,
Влада Стојановић, трг.,

Перо Бекић, трг.,

Ђура Богосављевић, трг. помоћник,

Војин Лазовић, трг. помоћник,

Тодор Јоксимовић, трговац, Ужице,

Марко Симон, Париз,

Катарина Вучерић,
Јован Стојановић, књиговођа,

Миодраг Јосимовић, трг. помоћник, Лозница,

Александар-Саша Лазаревић, ђак, Александровац
(Жупа),

Живко Живановић, кафеџија, Неготин,

Живана А. Симић, Рача Крагујевачка,
Будимка Вељановић,

Коста ]. Ђорђевић, инспектор у пензији,
Израило-Мони Тајтацак, трг.,
Никола Миросавић, трг.,

Марија Ф. Козлански,

Лазар Ст. Антић, трг.,

Љубомир Милутиновић, трг.,
Риста ТраЈковић, учитељ у пензији,
Урош Тодоровић, трг„
Нахман М. Анаф, трг.,
Стеван Милосављевић, трг., Баточина,
Сава М. Богдановић, трг.,
Велика С. Премовић,
Павле В. Марковић, банкарски чиновник,

Сава Т. Поповић, трг.,

Јован Коџас, индустријалац, Смедерево,
Димитрије Јовичић, трг., Пожега (ужичка),
Петар ]. Оку, трг., Вршац,
Јевта Лаковић, трг.,

Петар Д. Критић, трг.,

Санда удова Миленка Ђорђевића, Врање,
Александар Поповић, трг. помоћник,
Живојин К. Илић, трг., Јагодина,
Живко Тодоровић, магазаџија,
Богољуб Л. Јовановић, трг.,

Димитрије Митрашиновић, књиговођа,
]осиф Анаф, комисионер, Марсељ,
Марко Барух, мењач,

Надеджда Б. Цвејићева,
Катарина-Каја М. Лазовић,
Александар К. Ђурић, комисионар,
Лепосава Мих. Перовић,
Боривоје-Бора М. Вукићевић, студент Трговачке

академије у Паризу,

Марија Ђорђа Неранџића,
Драгутин В. Тодић, бродовлаоник,
/ован Д. Срезојевић, трг.,

Драгиња ]окић,
Петар Новаковић, трг.,

Драгољуб Љ. Јовановић, трг., Баточина,

Будимир К. Раденковић, трг.,
Васа Стојановић, трг., Косјерић,
Анта Милошевић, трг., Књажевац,

Мара Ст. Димитријевић,
Милош Љуб. Новаковић, сајџија,
Томанија Св. Урошевић,
Миленко Божанић, директор ресторана „Балкан”,
Живан М. Живановић, трг. помоћник,

јован К. Ризнић, трг.,
Анка Дим. Наумовића,
Др. Коста Јовановић, бив. п.претседник Општине

београдске,
]осиф Нахмијас, извозник,

Чедомир М. Милутиновић, трг., Ваљево,

Живојин Р. Туцаковић, рентијер, Крагујевац,
Никола М. Ђукић, извозник, В. Градиште,
Ђока Милић, трг.,
Милан Ив. Живковић, трг.,

Душан Ђ. Алимпић, велики жупан у пензији,
Никола-Нина Динић, кафеџија, Зајечар,

Марица Н. Динић, Зајечар,
Давид Русо, банкар,
Живота Р. Милосављевић, трговац, Бељина (срез

Космајски),
Живко С. Богдановић, трг.,
Смиља Цветковић рођ. Коко,

Обрен Попара, хотелијер,
Борисав Д. Мушкатировић, трг.,
Милева Миће Поповића,
Павле ]. Матић, трг.,
Божа Ћеловић, трг.,

Светозар Стаменковић, трг.,

Милан Ђ. Манојловић, прокуриста Извозне банке,

Стеван С. Баша, студент Париског универзитета,

Јованча С. Баша, извозник,

Стојиљко Штерић, трг., Смедерево,
Јово Крстовић, трг., Гари Индиана,

ДОБРОТВОРИ

од 100 до 500 динара

Александар Н. 3. Поповић, индустријалац,
Анастас Павловић, трг.,

Александар Мајер, трг.,

Андреја Одавић, трг.,

Антоније И. Бајлони, индустријалац,
Алекса Васовић, трг. помоћник,
Андра Исаиловић, апотекар, Крагујевац,
Антоније Симић, трг.,
Андреја М. Петровић, окр. начелник,
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Аћим Чумић, држ. саветник,

Алекса Петровић, трг.,

Александар Благојевић, студент политехнике,

Бела Мајер, угоститељ,

Браћа П. Ђорђевић, индустријалци,

Браћа С. Илић, трг.,

Београдска трговачка штедионица,

Браћа Гановић, трг„ Шабац,

Браћа М. Алкалај, трг.,

Богомир Јакић, трг.,

Божидар А. Јовановић, трг.,

Благоје Ристић, адвокат,

Браћа Малић, трг., Бос. Градишка,
Божа С. Живковић, индустријалац,

Братислав Е. Шлајфер, директор Српске кредитне

банке,

Бакалски еснаф,

Влајко Гођевац, трг.,

Вељко Савић, трг.,

Вили Фелд.ман, трг.,

Влајко Константиновић, трг.,

Васа Т. Ковачевић, трг., Шабац,

Вељко С. Николић, трг. Београд,

Владислав Чортановић, трг., Београд,

Веља Бошковић, гостионичар,

Васа Радојковић, трг.,

Војислав Љуб. Ћирић, гимназист VII разреда,

Војин Радуловић, трг.,

Г. Најдлингер, индустријалац, Лондон,

Готлиб Таусиг, индустријалац, Беч,

Гавра Нешић, трг.,

Димитрије Петровић, гостионичар,

Димитрије Ј. Живадиновић, трг.,

Димитрије Јовановић-Пагунис, трг.,

Димитрије Обрадовић, трг.,

Димитрије П. Новаковић, чиновник,

Данило У. Романовић, трг.,

Друштво „Надежда”,

Димитрије Субашић, трг.,

Дача Љ. Марковић, трг.,

Душан Раденковић, трг.,

Дим. К. Николајевић, трг.,

Драгутин Д. Величковић, комисионер,

Димитрије Ћирковић, трг.,

Драгомир С. Мијатовић, индустријалац,

Драгомир Здравковић, трг.,

Душан Тодоровић, трг.,

Драгољуб Пачић, трг.,

Димитрије и Стевана Милошевић,

Димитрије Стаменковић, трг.,

Драгић Васић, трг., Ваљево,

Даница П. Новаковић,

Генерал Димитрије Цинцар-Марковић,

Драгиња Стан. Петровић,

Даница Ж. Стефановићева,

Давид М. Леви, трг.,

Димитрије Данић,

Ђока Миловановић, цртач Велике школе,

Ђорђе Милошев, управник Српског бродарског дру-

штва,

Ђорђе М. Илић, трг.,

Ђорђе А. Димитријевић, трг.,

Ђорђе П. Петровић, кафеџија,

Ђорђе Шрајбер, трг.,

Ђука Марковић, трг., Обреновац,

Ђорђе Н. Вучо, трг.,

Ђорђе Крњац, чиновник железничке дирекције,

Ђорђе В. Одавић, трг.,

Ђорђе Гавриловић, трг.,

Ђока Хаџи Николајевић, трг.,

Ђорђе Чупић, трг.,
Ђока Вуковић, трг.,

Ђорђе Аћимовић, трг.,

Ђорђе Б. Михиловић, трг.,

Едуард Еренрајх, директор Српске кредитне банке.

Едуард Макс Рауман, трг.,

Е. Кон и Митлер, шпедитери,

Евгеније Миљковић, трг.,

Др. Живан Гашић, лекар,

Живадин Ј. Живадиновић,

Живан Живановић, државни саветник,

Живко Миловановић, трг. помоћник,

Живојин М. Микић, трг.,

Зорка Д. Гавриловић,
Захарије К. 3. Поповић, јувелир,

Зорило Љ. Каменчић, банк. чиновник,

Игњат Флеш, трг. агент,

Исак М. Фархи, трг. агент,

Илија М. Јовичић, трг.,

Илија Паранос, трг., Шабац,

Илија С. Рајковић, трг.,

Илија Б. Петровић, ђак Трговачке школе,

Илија Тодоровић, чиновник,

Јован Туфегџић, трг. из Штитара,

Јован Силини, трг. агент,

Јосиф Полак, трг.,

Јован Харисиадес, трг.,

Јован Максимовић, учитељ,

Јосиф Предић, професор,

Јован Исаиловић, трг. агент,

Јаков И. Бајлони индустријалац,

Јаков М. Алкалај, трг.,

Јован Марковић,

Јоца М. Тодоровић, трг., Смедерево,

Јока Ј. Илићка,

Јелена М. Петровићева,

Јанаћко Ђ. Димитријевић, гимн. IV разреда,

Јелена Рад. Марић,

Јелена Мијалковић,

Јовица Барловац, трг.,



184

Коста Ђурић, комисионер,

Угарско дунавско паробродарско друштво,
Коста Критић, трг.,
Коста Марковић, трг.,

Катарина Јовановић-Кијаметовица, .
Коста Манојловић, трг.,

Карло Милер, трг. агент,

Коста М. Глишић, трг.,

Катарина Ј. Барловац,
Коста Месаровић, трг.,
Коста Ђукић, трг.,

Катарина А. Пајевић,
Коста С. Таушановић, бив. министар,
Коста Лекић, чиновник,
Коста С. Николић-Крчинац, трг.,
Коста Н. Лазаревић, трг.,
Комнен Станимировић, трг. помоћник,

Катарина Карастојановић,
Ленка Амарева,
Лајпник и Лунденбург, инд., Беч,
Лена Штер-Димитријевић,
Леон Леви, трг.,

Лаза Новаковић-Јевремовић, трг„
Лепосава С. Ранковић,
Љубомир Крсмановић, рентијер,
Љубомир Ј. Баџак, трг. Младеновац,
Љубица Ант. Симић,
Љубомир С. Мијатовић, трг.,
Михаило Петровић, трг„

Милорад Терзибашић, трг.,
Милан Трајковић, трг.,

Марија М. Костић, Шабац,
Милија Р. Милојковић, трг.,
Мића М. Петровић, трг„
Михаило Л. Ђурић, трг.,
М. Бауер, Беч,
Макс и Јон, Шиф, трг.,
Михаило Д. Илић, трг.,
Милан Милосављевић, трг.,

Манојло С. Торбица, трг. агент,
Милован Миленковић, трг.,
Мића Ј. Црвчанин, трг.,
Мориц Калдерон трг.,
Мања Атанасијевна,
Милан Јечменица, трг„
Марко С. Петронијевић, кројач,
Максим Флајшер, трг.,
Младен Вељковић, трг.,
Милица Тимилићева,
Миливоје Н. Ранковић, лекар, Шабац,
Михаило Чортановић, трг.,
Митрополит Михаило,
Митрополит Инокентије,
Милош С. Милојевић, професор,
Мијалко М. Јовановић, трг„ Соко Бања,

Марија и Мијаило Рајковић, земљорадник из Вој
ковца,

Михаило Арсенијевић „Чика-Миле”, трг.,
Михаило Јанковић, трг.,

Макевије Костић, трг.,
Мита Ђ. Биба, трг.,

Милорад Ј. Петровић, трг. помоћник,
Милка Ј. Аксентијевић,
Михаило С. Јевтовић, гимн. VIII раз.,
Михаило Матић, трг.,

Марија Чупићка,
Милан Ј. Вуковић, ученик Државне трговачке ака-

демије,

Милорад Михаиловић, трг.,
Миша Буковало, књиговођа,
Марко Марковић, столар,

Милорад П. Николић, трг.,

Марко Т. Миленковић трг.,

Милорад М. Ранковић, порезник,
Михаило Д. Крсмановић, гимн. VII раз.,
Милош Милисављевић, трг.,

Марко Павловић, трг.,
Михаило Стевановић, касациони судија,
Мита М. Стефановић, трг„ Смедерево,
Милан Бранковић, трг.,

Миливоје Барјактаревић, отправник послова Срп.
посланства у Букурешту,

Миодраг П. Радовановић, ученик основне школе,

Милева Терзибашић,
Марија П. Николић,
Никола Крсмановић, трг„
Никола Спасић, трг.,
Никола 3. Поповић, јувелир,
Настас Крстић, трг.,
Настас Тадић, трг.,
Нахман Ј. Леви, трг.,
Никола Д. Лазаревић, ћурчија,
Никола Т. Терзибашић, трг.,
Никола Ђушић, трг.,
Олга Р. Атанацковић,
Прво аустриско друштво за фабрику сапуна,

Петар Зарић, трг.,

Периклес Захо, трг.,

Петар И. Јовановић, трг.,

Петар Радосављевић, трг.,

Пероида Р. Трајковићева,
Петар Татић, адвокат,

Рорбнер, индустријалац, Беч,
Радомир Павловић, трг.,
Радисав Јовановић—Ресавац, трг.,
Риста В. Одавић, банкар,
Риста Бајић, трг., Шабац,
Раденко Савић, земљорадник из Сићева,
Ристо П. Милушић, трг.,
Стојан Николић, комисионер,
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Сава Раденковић, трг„

Спасоје Барјактаревић, трг„

Сава Б. Савић, трг„

Свршени ученици Трговачке школе Б. Т. 0. 1892/3 г.

Самуило Минх, нидустријалац, Параћин,

Сигфрид Мајер, индустријалац, Беч,
С. и В. Хофман, шпедитери,

Стеван Јевтовић, јувелир,
Сима Р. Обрадовић, рентијер,

Српска кредитна банка,
Стеван Т5. Танасковић, трг„

Светозар Боторић, кафеџија,
Свршени ученици Трговачке школе Б. Т. 0. 1893/4

године,

Спедитерски еснаф,
Сретен А. Божиновић, трг„
Сава Ј. Константиновић, трг„

Стева Благојевић, трг„ Паланка,

Светозар Т. Стојадиновић, трг„

Сима Богдановић, трг„ В. Градиште,
Соломон С. Медина, чин„

Светозар Николић, штампар,

С. Л. Беренс и Комп., индустријалци, Манчестер,
Стана Д. Васић, Ваљево,
Светислав А. Симић, трг„

Сида Јовановић,
Стана-Цана Г. Раденковић,

Самуило Јањић, трг„

Стојан Живадиновић, трг„ Соко Бања,
Симо Малић, трг., Босанска Градишка,
Стојиљко Милићевић, трг„ Соко Бања,
Стеван Д. Поповић, држ. саветник,

Таса Неранџић, трг.,

Тодор Мраовић, трг„

Танасије С. Ристић, трг„
Таса М. Стефановић, трг„

Тодор Дукић,

Тодор Пејчић, трг„

Теофило Спасојевић, рачуноиспитач Гл. контроле,

Тодор Ђ. Дидић, трг., Соко Бања,
Таса Богдановић, виши чиновник Управе државних

монопола,

Фраинд и Винер, фабриканти, Беч,
Фота Неранџић, трг.,

Хајнрих Хирш, трг„
X. Жонио, индустријалац,
Херман Хофман, комисионер,

Цајка Аћимовић, удова,

Шолер и Комп., трг., Беч,
Шенкер и Комп., шпедитери,

Шесто коло свршених ученика Трговачке школе

Б. Т. 0.,

Јован Павловић, трг. помоћник,
Генерал Ђура Хорватовић,
Димитрије П. Радосављевић, трг„

Франц Блашка, електротехничар,

Стојанка Стојадиновић, Деспотовац,
Коста Штерић, трг., Смедерево,
Милева Јовановићева,
Стеван Дангубић, трг.,

Јулијана-Јуца Штерић, Смедерево,

Мориц Флеш, трг. агент,

Сима Р. Палигорић-Стари, трг., Крагујевац,

Благоје Јовановић, кафеџија,
Никола-Николица Михаиловић, трг„

Ђура К. Поповић, директор банке,
Михаило Д. Банковић, трг.,

Душан Т. Протић, трг„ Гуча,

Јованка Милановић, Г. Милановац,

Јелена Ж. Јаковљевић,
Аранђел Живковић, трг.,

Радомир Р. Петровић, трг. помоћник,

Петар Наслас, трг.,

Јова Н. Радовановић,
Милош Р. Гођевац, трг.,

Наум Лазаревић, дуванџија,
Влајко Ковачевић, трг„ Пожега,
Милева Ковачевић, рођ. Даничић,

Ела М. Демајо,
Коста Костић, трг.,

Марија-Евгенија Миљковић,
Михаило С. Начић, трг.,
Коста П. Ристић, трг„

Живојин Матић, гимн. VII раз.,

Трифун Ђорђевић, воскар,

Гаврило Јовановић-Смиљанић, трг., Ниш,

Светозар Ђ. Стефановић, трг., В. Градиште,
Матеја Христић, трг.,

Гаја Вукомановић, трг„ Шабац,
Милан Милутиновић, трг„ Жабари,
Михаило Јовичић, винарски трговац,

Драгољуб Н. Протић, ученик основне школе, За-

јечар,

Лепосава-Поја Ерфи, Смедерево,
Анта Стојадиновић, трг., Паланка,

Никола Т. Јовановић, трг., Пожаревац,

Рафаела Јовановић,
Љубомир Јанковић,

Бранко-Брана С. Мићић, Обреновац,
Михаило Мијовић, трг„

Чедомир Мијаиловић, трг., В. Градиште,

Петар Анастасијевић, трг.

Станојка-Цоца Драговићева,
Светолик Даничић, трг. помоћник,

Анђа Ђ. Јечменица из Доброселице,

Катарина Н. Крстић,
Зорка Милетић,

Давид Були, трг.,

Јелисавета Матић,

Тихомир Стојиљковић, трг.,
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Влајко Каленић, економ,

Димитрије П. Ђорђевић, трг.,

Љуба Божановић, начелник Министарства финан-

сија у пензији,

Ђорђе Д. Николић, трг. помоћник, Свилајнац,

Лазар П. Радосављевић, инспектор Брод. друштва,

Лепосава М. Дуњић,

Ђура М. Бошњаковић, трг. помоћник,

Мориц Леви, књиговођа,
Сима Провиђало, магазаџија,
Стеван Динић, члан Апелационог суда,

Др. Коста Ст. Динић, лекар,

Јаков-Леон Коен, трг.,
Анта Боди, судија,
Драгутин Трипковић, трг.,

Пера Јовановић, индустријалац,
Јана М. Марковић,
Милева Ј. Матићева, Ваљево,

Краљ Милан М. Обреновић,
Катарина Ђ. Танасковић, удова, Крагујевац.
Светислав Хаџи-Павловић, трг.,

Богољуб К. Јовановић, трг. књиговођа,

Тодор Ђорђевић, трг. помоћник,

Радомир Рашковић, трг.,

Миливоје Кубуровић, трг. помоћник,

Антоније В. Николић, трг. књиговођа,
Веља Пешић, чиновник,

Драгутин А. Симић, банкарски чиновник,

Мара Стојановић, Смедерево,
Живорад С. Стојадиновић, трг.,

Анђа М. Богдановић, Голубац,
Василије Шибалић, економ, Приједор,
Милутин Миладиновић-Шибалић, управник Смеде-

ревске штедионице,

Милица С. Мирковићева,
Пера Николић, трг., Ваљево,
Радомир Г. Павловић, банкарски чиновник,
Илинка Димитријевић,
Јован Димитријевић, крманош брода,
Хајим А. Демајо, трг.,

Јова В. Табаковић, ученик основне школе,

Миливоје Ж. Јовановић, свршени ученик Салцбур-
шке трговачке школе,

Василија-Васка Л. Перић,
Панта Мијалковић, трг.,
Босиљка М. Љубинковићева, д

Мара И. Белосавић, Књажевац, . v ,

Ружица Васе Тешића,
Петар Стојиљковић, трг. помоћник,
Панајот Антоновић, трг.,

Др. Михаило-Мика Савчић, лекар,
Тома Андрејевић, дрварски трговац,

Андреја Т. Андрејевић,
Константин М. Маринковић, трг. агент,

Димитрије М. Ђорђевић, трг.,

Марија К. Лазаревићка, удова,

Сретен Црвчанин, трг.,
Стеван Максимовић, трг.,

Арон Леви, трг.,

Михаило Стефановић, трг.,

Никола-Ниџа Саве Мићића, Обреновац,

Пера В. Ђерасимовић, трг.,
Ленка Лазаревићка, удова,

Илија Кривачић, трг., Чачак,

Димитрије С. Христић, адвокат,

Јелица и Никола Ђукановић, трг., Ваљево,

Петар Б. Арамбашић, трг.,

Др. Марко Николић, управник државне лабора-

торије,
Новак Ерчић, кафеџија, Шабаџ,

Петар М. Николић, трг., Чачак,

Милутин Ђ. Ристић, трг.,
Коста Илић-Мунџијски, индустријалац, Власотинци

Стеван Јовановић-Шишко, трг.,

Христина А. Ђорђевић, удова,
Стеван Мајданац, трг., Г. Милановац,

Милан Стојиљковић, трг.,

Страшимир А. Милић, ученик основне школе,

Катарина Ч. Броћић, Лазаревац,
Миладин Новаковић, трг., Смедерево,

Ванђел К. Палигорић, трг., Ниш,

Бојана Д. Ђорићева, ученица IV раз гимназије,
Иван Влајковић, трг. путник,
Роса Ј. Јовановић, удова,

Ангелина К. Гинић,

Добросав Марковић, трг. помоћник,

Петар Р. Милушић, трг.,

Хајим С. Коен, трг.,

Љубица П. Петровићева,

Петра Р. Крсмановићка,

Владимир Ђорђевић, шпедитер,

Анастасија С. Богдановић, В. Градиште,

Тодор Томић, извозник,

Марија и Коста Џанга, трг.,

Светозар Спасић, трг.,

Благоје Стефановић, трг., Пожаревац,

Димитрије Станковић-Мицко, обућар,
Влада Поповић, чиновник,

Рафаило Михаиловић, трг., В. Градиште,
Никола Ж. Крстић, трг.,

Наталија М. Бокоњић,

Ружица П. Танасковићева, чиновница,

Јелисавета С. Филиповићева,

Косара Бл. Антонијевић,

Драгутин М. Настић, трг.,

Јелена Јов. Алексијевић,
Стојан-Стојица Илић економ, Мали Мокри Луг,

Душан А. Рељић, трг. агент,

Димитрије-Мита Поповић, трг.,

Милан С. Лазаревић, трг.,
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Таса С. Јовановић, трг., Паланка,

Љубица-Љупче Б. Ристићева,

Миодраг М. Миленковић, трг„

Алекса Т. Марић, трг„ Колашин,

Александар М. Јовановић, студент филозофије,
Таса Н. Спасић, трг.,

Висарион Николић, трг„ Јагодина,
Светислав Р. Христић, чин. железничке дирекције

Никодин Рацић, пешад. капетан,

Милан Банковић, рентијер,

Тријандафил Лазаридис, трг„

Мара Местановић рођ. Ристић,

Анка Ј. Прекић, Аранђеловац,

Цаја М. Ненадовић,

Димитрије Ђорђевић-Чоада, трг., Паланка,

Самуел Хофман, шпедитер,

Стеван Ж. Цолић, трг. помоћник,

Бранко Боранијашевић, трг. помоћник,

Милија Миловановић, трг., Бачина,

Василија Баша,

Лепосава Живановић, ученица I раз. гимназије,

Миливоје 0. Поповић, трг„

Зорка и Славка В. Табаковић,

Живорад Саве Мићића, Обреновац,

Вукосава Ж. Дамњановић, рођ. Драговић,
Бенко С. Давичо, адвокат,

Марија Георгија,

Мијаило Гавриловић, трг. Уб,

Стојан Пајкић, трг„

Наста Ј. Стефановић, Књажевац,

Сара М. Арсенијевић-Пешика,
Сава Ж. Лазаревић, трг. Младеновац,

Лепосава П. Торбаревић,

Петар М. Николић, трг„
Павле Божић,

Живко А. Ђорђевић, кафеџија,

Др. Јован Скерлић, професор,
Љубомир М. Миленковић, Ћуприја,

Димитрије Николић, дрварски трговац,

Јелена и Димитрије Маринковић, трг„ Баточина,

Милан Д. Маринковић, трг„

Никола Јов. Николић, банкарски чиновник,

Димитрије Г. Станчуловић, трг„

Димитрије Танасковић, трг„

Тимотије Танасковић,

Браћа Т. Цветковићи, хотелијери,

Пера Петровић, претседник Трговачког суда,

Савка Милоша С. Милојевића,

Карло Клигер, трг., Беч,
Милан Арсенијевић, трг„

Богољуб Росулек, индустријалац,
Никола Мићовић, трг„

Нисим Л. Бенаројо, трг. агент,

Милутин К. Месаровић, индустријалац,
Младен Д. Николић, књижар, Крушевац,

Тодор Елаковић, кројач,

Драгомир С. Максимовић, чиновник Национал. оан-

ке, Берлин,

Стеван Јовановић, трг„

Видосав Вујадиновић, трг„ Чачак,

Петар Д. Ђорђевић, трг„
Никола Д. Ђорђевић, трг„

Димитрије Ђорђевић, трг.,

Периша Св. Стефановић, трг„

Лазар П. Дамјановић, трг„

Димитрије Т. Димитријевић, трг„ Далас (Америка),

Ђорђе Стаменковић, трг.,

Никола Стојисиљевић, јувелир,
Сава Дучић, трг„ Тексас (Америка),
Милан Нинић, трг„ Тексас, (Америка),

Димитрије М. Ђорић, индустријалац,

Даница М. Р. Живковић,

Михаило Р. Живковић, трг.,

Др. Миленко Веснић, срп. посланик у Паризу,

Стојан Д. Маринковић-Баточинац, трг„ Балахани

(Русија),

Сретен Сретеновић, трг„ Г. Милановац,

Милан Станић, трг„

Т>орђе П. Ђорђевић-Качаник, трг. деловођа,

Фердинанд Блументал, индустријалац, Њујорк,

Драгутин Н. Мушкатировић, трг„

Илија К. Димитријевић, трг. агент,

Маркус Штајнер, индустријалац,

Београдска задруга,

Антоније Ђорђевић, претседник општине, Велес,

Милисав С. Николић, трг.,

Божидар Мушкатировић, трг„

Борисав А. Мигрић, трг„

Јосиф Фијуцек, трг. агент,

Др. Хајнрих Вилднер, аустроугарски конзул,

Пера Ђ. Петровић, директор Београд. кред. завода.

Драгутин М. Голубовић, трг„ Свилајнац,

Ћупријска Штедионица,

Едија Були, трг„

Михаило В. Шибалић, економ, Приједор,

Андра Ј. Констандиновић, трг„

Видоје М. Богдановић трг„

Драгутин Ф. Васић, трг„

Љубисав-Љубиша Ничић,

Јосиф Сељић, књиговођа,
Рашела и Моша С. Медина, трг„

Соломон-Аврам Медина, јорганџиЈа, Ниш,

Димитрије Н. Димитријевић, трг„

Вучић М. Богдановић, каф„ Мачкати (Ужички)

Драгослав М. Ковановић, полициски чиновник,

Драгољуб Поповић, трг„

Катарина-Каја М. Ђокићева, гимн. VI раз„
Коста Малушевић, трг„

Недељко Т. Матковић, трг„

Никола Аћимовић, трг., Чачак,
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Леон Де Леон, трг., агент,

Јован Грнчаревић, трг.,
Милева С. Гинић,
Даринка Васић,

Паја Балугџић, директор банке, Срем. Карловци,

Народна кредитна банка д. д., Срем. Карловци,
Даница П. Балугџић, Срем. Карловци,
Новак П. Новаковић, мењач,

Евгенија М. Торбица,

Драгутин Вучерић, комисионер, Париз,

Јован Црљеница, трг.,

Исидор Кирјаковић, трг. деловођа,

Јован Шаровић, трг., Андријевица,

Браћа А. Вучковић, трг., Котор,
Стеван Секерезовић, трг.,

Глигорије Јовановић, трг., Ст. Пазова,

Драгослав С. Филиповић, трг.,

Доријан Мајер, трг„

Сп-ира Урошевић, трг. помоћник, Алексинац,

Јова Смиљанић, кафеџија, Чајетима,
Живко Петровић, хотелијер,
Ружица Павловићева, гимназ. V раз.,

Борика и ДимитриЈе Рајић, берберин, Крагујевац,
Светозар и Витомир браћа Рајићи, пеш. капетани,

Крагујевац,

Мијаило Стојковић, трг.,

Драган М. Стојковић, ученик основне школе,

Марко Колаковић, ликерџија,
Стеван Колаковић, ликерџија,
Јелена Д. Вујић,

Никола Радовић, кафеџија,
Љубица и Станојло Гинић, трг., Свилајнац,

Душан Копша, лекар,

Димитрије Сп. Милошевић, студент,
Жика М. Игрутиновићка,
Петар Бубаловић, трг.,

Ђорђе Димитријевић, трг„
Живана Јеремић, Башин (Паланка),
Милија Јеремић, земљоделац, Башин (Паланка),
Илија Јанковић трг., Кучево,
Светомир А. Стојадиновић, трг. помоћник,
Анастасија и Стеван Христодуло, трг„ Ниш,
Драгић А. Васић, економ, Гор. Буковица,
Јоца Обрадовић, адвокат, Тетово,
Драгомир В. Радуловић, банкар,
Ранђија и Милован Павловић, земљ., Божурња,

(ср. Јасенички),

Јелена, Вука и Јован Димитријевић, Д. Милановац,
Андреја Шимац, банкарски чиновник,

Спасоје Јаковљевић, чиновник, Ваљево,
Милан П. Кушаковић, ученик основне школе,
Милан Ј. Манојловић, трг„ Топола,
Душан Д. Голубовић, трг., Свилајнац,
Јосиф Здравковић, трг„

Владислав Стојанкић, трг„

Благоје Трил, столар,

Др. Драгутин Вељковић, лекар, Паланка,
Косара.Коса Симиџићева,
Љубомир М. Михајловић, начелник среза у пензији,
Милорад-Миле Воје Марковића,
Михаило И. Обрадовић, трг.,

Богољуб Лазовић, трг. пом„

Даринка Н. Недељковић, трг., Орбеноваџ,
Јованка Л. Кољивратић,
Раденко Г. Раденковић, свршени ученик Трг.

школе у Ексу,

Славољуб М. Радовић, трг„ Уб,
Иван М. Секулић, трг.,

Даринка и Михаило М. Стојановић-Главички, трг.,

Параћин,
Михаило Костић, трг., Божевац,
ЛАилан Т. Стоиловић, трг.,
Сава А. Генчић, трг„ Зајечар,

Евгенија-Гена и Костадина Финчо, Младеновац,
Михаило Стрјиљковић, трг„

Лазар С. Јовановић, трг., Свилајнац,
Христифор Р. Михаиловић, сврш. ђак Трг. школе v

Љубљани, В. Градиште,
Стеван М. Стефановић, трг.,

Милунка М. Обрадовић, Пожаревац,
Филип Трајер, трг.,

Петар Петровић, трг.,
Живко Т. Милосављевић, трг., Ваљево,

Вићентије Краљевић, рачуноиспитач,

'Борђе Жујовић, трг. пом.,

Светомир Поповић, економ, Г. Добрић,

Драгољуб Ст. Рајић, трг.,
Сава Дедијер, трг.,

Анастас Т. Мучопулос, трг., Свилајнац,
Сретен П. Бацић, трг., Зајечар,

Јован М. Ракић, трг., Ваљево,
Сима Бајкић, трг., В. Градиште,
Сергије М. Стојановић, трг„ Уб,

Миливоје Ж. Гавриловић, хотелијер,
Милан Д. Марковић, трг„ Пожаревац,
Емилија С. Шијачић, Србобран,
Дионисије-Ђина Драгојловић, трг., Ваљево,

Радмило-Рада Ј. Станковић, трг., Уб,

Љубица Н. Павловићева, Ваљево,

Драгутин С. Стојадиновић, трг„ Јагодина,
Велимир С. Ћирић, стаклорезац, Крагујевац,
Милош 0. Максимовић, трг.,

Пола Неше Томића, Нова Варош,
Драгутин Ј. Јовановић, електро-машин. шлосер,

Божидар И. Анђелковић, медицинар, Неготин,
Ана Милисава Митровића,
Милан Секулић, трг., Чачак,
Живојин М. Јовановић, трг„
Анка Ђорђа Матовића,

Милорад В. Петронић, трг., Ваљево,
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Илија М. Аранђеловић, трг„ Јагодина,
Светислав Анић, кафеџија,

Милоје Николић, кројач, Ваљево,
Сибин Ц. Јеличић, инд., Брус,
Никола Б. Јеличић, трг., Брус,
Цветко Ђорђевић, трг., Младеновац,
Савета С. Јовановић,
Димитрије-Мита К. Критић, гимназист 7. раз.,

Христифор Алексић, трг., Уб,

Бора Маринковић-Бута, инжињер,
Смиља М. Павловићева,

Слободан М. Томић,
Тома Милошевић, трг., Зајечар,
Љубомир К. Штерић, типограф,
Радомир Н. Ерчић, трг. пом.,

Чедомир Новаковић, трг. пом.,

Милан Б. Динић, трг. књиговођа,
Милан Алексић-Ера, трг. путник,

Полексија и Живко Вељановић, трг., Лазаревац,
Веса Белопавловић, трг., Чачак,
Петар С. Минић, трг., Александровац,
Бранислав С. Минић, сврш. богослов,
Димитрије Антоновић, кафеџија,
Бранислав Обрадовић, трг„ Кучево,
Загорка и Милан Глишић, трг., Ариље,
Симонида Вл. Матић,

Анђелија Матићева,
Илија Митровић, дрог. помоћник,
Видосава П. Аранђеловић, Паланка,
Влајко Адамовић, трг. Љубовија,
Светозар Јеремић, трг„ Ивањица,
Петар М. Јосиповић, студент права,
Леон Лебл, филозоф,
Чедомир Тодоровић, трг., Соко Бања,
Милан и Душан П. Михаиловић, банк. чиновн.,

Јованка Ст. Динић,
Раша Ђ. Вукадиновић, трг., Књажевац,
Димитрије Ђ. Ђорђевић, индустријалац,
Ђорђе Јов. Венчанац, техничар,
Александра Поповићка, Голубац,
Драгољуб-Чеда Савић, трг.,

Љубомир Д. Даничић, гимназист 1. раз„
Чеда С. Давидовић, трг.,

Боривоје В. Табаковић, сврш. матурант,

Благоје Т. Маринковић, трг. пом.,

Миливоје Милановић, индустријалац,
Миливоје Рачић, трг. путник,
Живана Боре Д. Тасића, В. Градиште,
Димитрије Обрадовић, трг.,
Сима Николић, трг„

Радомир А. Јовановић,
Душан Младеновић, трг., Ужице,
Љубомир Јешић, трг„

Александар Јовановић, трг„ Ср. Карловци,
Марко Јовановић, правник,

Наун Тасић, трг., Варварин,

Милан Милић, трг„ Неготин,

Драгутин Бонџулић, трг. пом.,

Паја Ђ. Мијатовић, трг„

Јулка и Лазар П. Владисављевић, трг., Д. Ми-

лановац,

Љубица и Јован Борисављевић, трг., Ужице,

Петар Карастојановић, трг„
Милосав Илић, трг., Ореовица,
Софија и Јован Ђокић, трг., Прокупље,
Арса Кржић, трг„

Миодраг С. Перић, ученик Трг. академије, из

Рековца,

Софија Ј. Ресавац, Свилајнац,
Милосав Стевовић, трг., Брус,
Станко Урошевић, трг„ Лозница,

Светозар Протић, поштар,
Исаило С. Стефановић, трг.,
Риста Ђорђевић, индустријалац, Врање,
Катарина М. Петковић,
Ђока Матић, трг., Ниш,
Софија Ј. Станојловићева,

Владислав-Влајко Ј. Станојловић, трг. пом„

Алекса Паљић. трг.,

Арон Б. Нисим, трг. деловођа,
Михаило Д. Јовановић, п.поручник, Скопље,
Васа Д. Костић, трг. агент,

Душан А. Миливојевић, трг„

Љубица и Драгомир Димитријевић, трг„ Д. Ми_

лановац,

Јелена Р. Милкић, Ласово,
Але-кса Пејчић, трг.,

Светомир И. Лазаревић, трг„ В. Градиште,
Анка и Димитрије Јовановић, трг„

Димитрије Стаменковић, књиговођа,

Владимир С. Цонић, начелник Министарства у

пензији,

Јаков М. Петровић, трг., Александровац,
Тихомир Павловић, трг„ Паланка,
Милан М. Ђорђевић, окр. начелник у пензији,
Трајко Лазић, трг., Куршумлија,
Лука Андрејевић, трг„

Душан и Владислав Вукајловићи, Уб,
Коста Крунић, трг. агент,

Софија М. Стојановић,
Емил Београдац, књиговођа, Аранђеловац,
Сали Н. Ефраим, модискиња,

Страхиња Каргановић, трг„

Даница К. Небригић,

Танасије Т>. Танасковић, трг.,

Фрусина Дим. Ђорђевић,
Танасије Марковић,
Перко Зековић, окр. начелник, Андријевица,
Демостен Јове, трг.,

Митар Вуковић, трг„

Живојин Д. Живановић, трг„

Тодор Б. Динић, трг., Пожаревац,
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Раде Јоксић, земљоделац, Г. Милановац,

Милан В. Савић, трг., Паланка,

Савка С. Славић, Мостар,

Драгутин Радојевић, трг., Чачак,

Јован С. Стојковић-Обрадовић, трг., Панчево,

Воја А. Маринковић, трг. Баточина,

Ђенерал Никодије Стевановић,

Митра Тодићка,

Јанко Глишић, трг., Добри До,

Љубомир Клаић, трг.,
Виљем Вајс, трг. агент,

Милентије М. Јаковљевић, трг., Ботуње,
Никола Антонијевић, трг.

Борислав М. Петровић, банкарски чиновник,

Загорка Вукадиновић, Крушевац,
Ђорђе Радановић, трг., Осек,

Петар Радановић, трг., Осек,

Паја и Софија Радановић, трг., Осек,

Јоца Радановић, трг., Осек,

Васа Радановић, трг., Осек,

Тодор Петровић, трг., Г. Топлица,
Соломон М. Медина,

Јаков Карић, штампар, Ниш,

Видоје В. Лакић, трг.,

Пера и Бора Јелкић, трг.,

Драгослав Радовановић, трг.,

Станија Ж. Петровић,
Ђорђе Т. Петровић, трг. пом.,

Др. Милорад В. Радуловић, секретар Берзе,
Драгомир В. Марковић, ученик основне школе,

Олга В. Ђорђевић, Паланка,

Драгиња В. Спирић, Рековац,

Давид Тадић, дрв. трг.,

Живојин С. Филиповић, геодез,

Сава Карајовановић, трг., Пожаревац,
Драгиња Најдана Шишка, Зајечар,
Ђока Макс Марковић, апотекар,

Ђорђе Обрадовић, бравар,
Јосиф С. Јовановић, трг.,

Петар Иванић, трг.,

Боривоје М. Димитријевић, трг. пом.,

Милица В. Тодоровићева,
Петар Нешић, трг., Смедерево,
Драгомир Ж. Маринковић, Рача,
Даница-Дана М. Петровић, Охрид,
Исак Р. Амар, трг. пом.,

Алекса Н. Спасић, министар у пензији,
Настас Јовановић, трг., Б. Пешта,
Милутин Бојић, књижевник и песник,

Милорад Богдановић, трг., Голубац,
Јаков Л. Левензон, трг. агент,

Годосије Лазаревић, кројач, Александровац
(Жупски),

Јаков Веселиновић, трг. Ваљево,
Бранко и Борко Седларци,
Драгољуб М. Средојевић, трг., Књажевац,

Милета Марковић, трг., Јагодина,

Пера В. Јовановић, трг., Сараорци,

Милорад Н. Стефановић, инжињер,

Димитрије А. Јовановић, трг., Младеновац,

Живојин 0. Дачић, професор,
Никола, Радомир и Радмила Михаиловић, Д. Ми-

лановац,

Алексије Јечменица, земљоделац из Доброселице,
Живко М. Николић, трг.,

Јован Бацић, п.поручник, Зајечар,

Љубица Јовановић-Ружић, Петровац,
Манојло Барбери, трг. агент,

Периклес Барбери, трг. агент,

Љубиша Јанковић, Кучево,
Јово М. Дучић, трг., Требиње,
Јелица Милићева,

Милорад В. Недељковић, трг., Голубац,
Живан и Живота Стојановић,
Јелена Јосиповић,
Живко и Драгиша Јовановић, трг., Баточина,
Алекса и Томанија Васић, земљоделци, Буковцца,

Матеја и Ковина Груичић, земљорадн., Драглица
(ужичка),

Ђорђе и Јелисавета Јорговановић, трг, Ниш,

Миодраг Д. Ст-анковић, трг. пом.,

Влада Филиповић, трг„ Смедерево,
Љубомир Игњатовић,

Марија Крајиновић, Госпић,
Милош Туцаковић, директор Беогр. тргов. банкс,

Савета-Цаја и Божидар Станојловић, трг.,

Петровац,
Живојин Радошевић, економ, Жабари,
Милан Стефановић, књиговођа,
Милан Ж. Торђевић, начелник Министарства пошта

и телеграфа,
Станко и Милорад Стакић, земљорадник, Шор,

(срез Јадрански),
Недељко Стефановић, трг., Руњани (срез

Јадрански),
Даница Јове Јовановића, Жабари,
Светислав Јеремић, трг.,

Димитрије Петровић, студент,
Тома Ђаламић, шеф машин. електр. одељ. у Шапцу,

Вукашин Ј. Ненадовић, банк. чиновник, Кучево,
Данило А. Петровић, чиновник,

Душан Јосимовић, трг. агент,

Пола Јосимовић, професорка,
Тихомир В. Дачић, трг. пом.,

Милева Цветковић,
Радосав Јовановић, трг., Петровац,
Љубица Секулић,
Тома И. Димитријевић, трг.,

Тодор и Ђорђе Раденковић, трг.,
Филип Рајић,
Тодор Петковић, трг., Трстеник,
Петар Миливојевић, студент Универзитета, Чикаго,-
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Алекса Савић, трг.,

Чедомир Лукић, кафеџија,
Милан В. Илић, рентијер,
Јеша Јеушуа, банкар,

Драгутин Бојовић, земљорадник, народни посланик

окр. топличког,

Димитрије Кандић, трг., Пожега,

Анка и Јанко Недић, опанчар, Лозница,

Станоје П. Недељковић, трг., Зајечар,
Никола Б. Здравковић,
Раденка и Рађен Пековић, трг., Ужице,
Леон М. Алкалај, трг.,
IМиЛен Левићанин, трг.,

Боривоје и Даринка Рајић, Свилајнац,
Јелисавета Томе Јефтића,
Боривоје В. Чортановић,

Тодора и Јордан Антоновић, рентијер,
Милева-Мица Новаковићева,

Андра Живадиновић, рачуноиспитач,

Јоца Барјактаревић, трг. агент,

Душан Којић, књиговођа,
Ђорђе Атанасијевић, студент права, из Жабара,
Милош Лукић, ђак Трг. академије,
Милош Ст. Динић, директор гимназије,

Јован Васић, п.пуковник,

Александар Николић, трг. пом.,

Обрад 'Букић, трг., В. Градиште,

Чедомир Урошевић, трг. пом.,

Аврам Медина,

Јован Марковић, дрв. трг.,

Јеврем В. Симић-Варваринац, трг., Крушевац,

Мирослав Јовановић, ђак, Пожега,

Рада Б. Новаковић,
Мирољуб Лајшић, ђак,
Милан М. Настасијевић, трг.,

Вучко Михаиловић, трг., Чачак,
Александар-Шаца Боди, студент,
Никола Стојановић, трг.,
Милан Д. Стефановић, техничар,

Фрања и Драгомир Козлански, чиновници,

Живојин М. Рајковић, трг.,

Јулка и Димитрије Тодоровић, кафеџија, Параћин,
Јован К. Димитријевић, студент теологије,
Милан Поповић, трг., Алексинац,
Стева Павловић, трг., Беч,

Ружица Во'иновићева, ученица основне школе,

Михаило В. Илић, трг., Свилајнац,
Милосав Вељковић, трг., Баточина,
Наталија Андрић,

Л4ара Сп. Барјактаревић,
Јован и Светозар Петроћић, шпедитери,

Димитрије Качаник, трг.,

Миодраг М. Стокић,
Светозар Пешић, трг. пом.,

Божидар Џелебџић, арт. капетан,

Самуило МоЈсиловић, трг. агент,

Воја Ст. Рибарац, студент,

Јосиф Јовановић-Рибарац, рентијер,

Наталија Милић,

Коста Ристић, трг., Јагодина,

Јовица Станојловић, трг.,
Милован Д. Лазовић, трг.,

Персида и Ђока Алексијевић, трг.,

Пијада и Ћира Миротвански,
Апотека код „Цара Душана“,
Станоје Динић, трг., Жабари,

Стојан Смиљанић, трг., Параћин,
Аница, Зорка и Борисав Узелац, грг„

Катарина Вучка Михаиловића, Чачак,

Верослава Д. Павловићева,

Васа Ћурчин и Ђока Стојановић, трг., Панчево,

Јован М. Димитријевић, трг.,
Момчило Л. Николајевић, питомац „Привредног

одељења“, Лозница,

Ђорђе Нешић, шпедитер,

Даница Бркић-Вазер, Ђенова,

Перса Бошковић, Ивањица,

Вучко Васиљевић, земљорадник, Губеревац

(Лесковачки),

Даринка Р. Лукићева, студ. Трг. академије,

Војислав С. Живадиновић, трг., Соко Бања,

Милан А. Ристић, трг.,

Јосиф Буки Ешкенази, трг.,

Драгутин Глишић, учитељ, Рамаћа (Крагујевац),
Миленија и Милош Глишић-Миловановић, Рамаћа

(Крагујевачки),

Живка Милованбвићева-Глишић,

Панта, Веса и Бошко Миловановић-Глишић,

Новак Томић, трг., Ваљево,

Стеван Петровић, трг., Шабац,

Сава Ј. Живадиновић, трг.,

Милија Марковић, трг.,

Јован Ристић, трг., Ћуприја,
Драгутин Милосављевић, кафеџија, Брус,
Михаило Скобла, трг. пом.,

Милка и Иконија Жикић, Крушевац,

Касија Пенезић-рођ. Теодосијевић, проф. гимназије

Вера В. Антоновић,

Драгомир Станић, келнер,

Стеван Стефановић, литограф,

Драгољуб Ј. Генић, чиновник,

Радисав Н. Поповић, кафеџија,

Добросав Балтић, чино-вник,

Љубомир-Љубисав Малинић, трг., Б. Башта,

Драгомир Дискић, трг. путник,
Сима М. Кандић,
Сава Милорадовић, трг.,

Персида Рајевићева,

Драга М. Новаковић, Смедерево,
Сенија Милосављевић, Брус,
Даница и Љубиша Јовановић, чиновник,

Петар Швабић, трг., Топола,
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Калман Лебл, комисионер,

Живојин М. Живковић, рентијер,
Роксанда-Роја Г. Раденковић, ученица осн. школе,

Љубомир Ј. Петронић, трг., Осладић,

Велимир В. Радуловић,
Александар Јовановић, трг.,

Љубица Борисављевић,

Параскева Дим, Зограф, из Магарева (код Битоља),
Михаило Д. Симић, трг., Ћуприја,
Смиља Драг. Божиновић, Књажевац,
Сима Јовановић, трг. пом.,

Лена Б. Ненадовић, Лазаревац,

Јовица Манојловић, економ, Топола,

Чедомир Ђ. Николић, трг. пом.,

Ружица Буковало,

Владимир Јовановић, ђак наредник, Крагујевац,

Василије Стојановић, п. пуковник, Зајечар,

Светозар Стојановић, трг., Крушевац,
Андра В. Парађанин, трг., Пољна—Рековац,

Димитрије-Мирчета Вокић, трг.,
Недељко Весовић, монополски надзорник, Ужице,

Драгољуб Весовић, чиновник,

Милорад Ракић-Петровић, студент права,

Јеврем Марковић, трг., Ореовица (Пожаревачка),

Алберт Лебл, тапетар,

Вучко Стојановић, бив. Министар,
Паја Грбић, трг., Бихаћ,
Милан Л. Вуловић, инжињер,
Никола Стевановић, државни саветник,

Здравко Мошић, трг.,

Радомир А. Јовановић,
Алекса Д. Стојадиновић, трг., Медвеђа (Трстеник),
Војин Поповић, трг.,
Радомир Туфегџић, трг.,

Владимир Мандукић, трг., Беч,
Светозар Илић, шумар, Лесковац,
Димитрије Илић, управник поште, Лесковац,
Стеван Младеновић, трг„ Баточина,
Андрија Јовановић, берберин,
Константин-Кота Панђела, трг„
Димитрије Магазиновић, секретар Мин. спољних

послова,

Грујица М. Лазовић, трг„ Александровац, (Жупа),
Милица Петровић, Шабац,
Милан В. Мирић,
Радосав Ракић, трг„ Ражањ,
Радоје Комадинић, гимназист, Рабровац Паланка,
Христина Раденковић, удова,

Роксанда-Дунда Ђорђевићева, Младеновац,
Миодраг I. Станисављевић, студент Држ. трго

вачке академије,

Јанаћко Т. Мучопулос, трг., Свилајнац,
Рајко и Бошко Јездић, Лозница,
Јелисавета и Марко Грбовић, економи, Буковица,

(Ивањица),

Драгутин Павловић, железничар,
Милош Ж. Стојановић, трг.,

Катарина А. Јовановић, удова,

Стеван Ристић, трг., Црна Трава,
Макрена Петррнијевићева,

Јован Н. Радојевић, типограф,
Јоксим Крсмановић, воскар, Пожега,
Никола М. Исаиловић, претседник првостепеног

суда, Лесковац,

Самуило Ј. Меламед, трг. агент,

Драгутин А. Обрадовић, комисионер,
Михаило-Миша Илић, обућар, Панчево,
Анка Мил. Димитријевића, В. Градиште,
Ђурђе М. Илић, професор гимназије, Врање,
Јелена и Димитрије Тимилић, трг., Књажевац,
Предраг Стојковић, трг.,

Андра Козлански, инспектор Брод. синдиката,

Владимир С. Стефановић, трг.,

Лазар Т. Петровић, трг., Свилајнац,
Милутин и Јован Милосављевић, трг. пом., Бељина

(Космај),

Ранко Стојановић, трг., Крагујевац,
Симка Ј. Такићева,
Боривоје Ристић, трг. пом.,

Пантелија М. Димитријевић, трг. пом.,

Љубомир Јовановић, чиновник,

Миодраг Петровић, дирек. држ. добра „Тополац",

Аксентије Тодоровић, магазаџија,
Флора Медина, удова,

Богдан Р. Томић, кројачки ученик,

Мијаило Павловић, трг.,

Александар Антоновић, трг.,

Андреја Дада, трг„

Александар Борисављевић, трг., Нова Варош,

Арои Леви и Комп.,
Алекса Вукојевић, трг. помоћник,

Андра Пурић, трг.,

Арса Павловић, трг.,

Витор Ћурчић, рачуноиспитач Главне контроле,

Тодор Л. Милишић, трг.,

Александар Јовановић, трг.,
Тома К. Митровић, трг., Рача,

*

Добротвори, код којих није назначено место,

су из Београда.
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ПРЕТСЕДНИЦИ
БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

Због улоге коју су имали у привредној, кул-

турној и политичкој историји нашега народа, српски

су трговци заузимали завидан положај чак и у доба

када у Србији нису били ни сталешки организовани.

Од времена када је створена Београдска Трговачка
Омладина њихов се углед још више повећао. По-

ред и даљег искреног и свестраног одавања свим

пословима колективног народног интереса, они су
се почели посвећивати пословима који су имали

за циљ напредак и заштиту наше трговине и инду-

стрије и интелектуално и морално подизање трго-

вачког сталежа и његовог подмлатка. До организо-
вања удружења у Београду, рад трговаца био је
несистематизован и појединачан. Са пуно идеја,

није се могло стићи на све стране. У удружењу

су те идеје искристалисане и искласиране по важ-

ности и могућности остварења. Из једног хао-

тичног стања београдски трговачки сталеж стопио

се у једну целину створену заједницом рада,

тежња и интереса. Да би се у нашем животу што

боље осетила, сасвим природно, целина се по-

светила и самој себи. Кроз Београдску Трговачку
Омладину она се више или мање духовно изнивели-

сала и временом издигла у сваком погледу. За

успехе који су у овом погледу били све већи из го-

дине у годину заслуга припада доброј вољи целине,

али, и нарочито, доброј вољи и пожртвовању по-

јединаца. Вредан и жељан свестраних уопеха, трго-
вачки ред умео је да у вођство свог сталешког удру-
жења бира најјаче снаге и најбоље људе. Људи
који су у вођство долазили свесни дужности и мо-

ралне одговорности, посвећивали су се свим бићем

савесном вођењу послова. Тајна успеха Београдске
Трговачке Омладине лежи у савести људи који су

јој, уз припомоћ сарадника, били на челу. Ga бе-

скрајном вољом посвећивали су се они раније, као

и сада, друштвеним пословима, заборављајући че-

сто себе и интересе својих породица и интересе

својих радња. У борби са тешкоћама на које се

наилазило, понекад се сатирала генерација за гене-

рацијом. Успеои су добивани споро и тешко, борба
се водила снажно. Никад унутарња распра, никад

поремећен достојанствен ред. Борба идеја, криста-
лисање мисли, потстреци на све бољи рад, али ни-

кад излишна и празна препирка и даскусија, никад

омраза већ увек љубав и поверење. Тешко је напи-

сати једну књигу о раду Београдске Трговачке
Омладине, па издвојити личности којима треба по-

светити нарочите стране. Тешко стога што су се

пословима у Трговачкој омладини радо одавали са

пожртвовањем својевољно сви чланови њених

управа. Требало би говорити о свима и свакоме, а

то је у оквиру једне споменице немогуће. С друге

стране немогуће је пропустити имена људи, који
су били на челу друштва и који су били главни но-

сиоци и извршиоци друштвених идеала и рада у

њему, а то су имена претседника Београдске Трго-
вачке Омладине.

Ред и време претседника

I Тихомиљ Ј. Марковић, изабран на ванредном

збору на дан 23 децембра 1881 г. Отступио на

ванредној скупштини 25 марта 1884 г.

II Петар М. Карастојановић. изабран на ванредној
скупштини 25 марта 1884 г. Отступио на ре-

довној скупштини 29 јуна 1886 г.

111 Тодор Ј. Мијаиловић, изабран на редовној
скупштини на дан 29 јуна 1886 г. Отступио на

ванредној скупштини 3 јуна 1890 г.

IV Милан А. Павловић, изабран на ванредној скуп-
штини на дан 3 јуна 1890 г. Отступио на ван-

редној скупштини од 18 јула 1893 г.

V Јован М. Тадић, изабран на ванредној скупштини
од 18 јула 1893 г. Отступио на редовној скуп-
штини на дан 24 априла 1894 г.

VI Марко Вулетић, изабран на редовној скупштини

од 24 априла 1894 г. Отступио на ванредној
скупштини на дан 13 августа 1900. По други

пут изабран на редовној скупштини на дан 24

априла 1911 г. Отступио на редовној скуп-
штини од 17 априла 1921 г.

VII Милорад П. Николић, изабран на ванредној
скупштини од 13 августа 1900 г. Отступио на

ванредној скупштини од 21 маја 1901 г.

VIII Димитрије Ј. Живадиновић, изабран на ван-

редној скупштини од 21 маја 1901 г. Отступио
на ванредној скупштини од 26 децембра 1901 г.

IX Михаило Л. Ђурић, изабран на ванредној скуп-

штини од 26 децембра 1901 г. Отступио на ре-

довној скупштини на дан 4 априла 1904 г.

X Спасоје Н. Ранковић, изабран на редовној скуп-
штини од 4 априла 1904 г. Отступио на редов-

ној скупштини од 27 априла 1908 г.

XI Михаило Г. Поповић, изабран на ванредној скуп-
штини од 18 маја 1908 г. Отступио на редовној
скупштини од 24 априла 1911 г.

XII Милисав Митровић, изабран по конституисању

Управног одбора после XXXIII ред. скупштине

(21 априла 1921г.). Отступио на редовној скуп-
штини од 18 априла 1926 г.

XIII Благоје Ј. Антонијевић, изабран на конституи-

рајућој седници Управног Одбора 10 авгу-
ста 1926 г. Ову дужност врши и данас.



194

Тихомиљ Ј. Марковић
1850—1921

Тихомиљ Ј. Марковић био је први претседнш

Београдске Трговачке Омладине. Изабран је за

претседника на ванредној скупштини 23 децембра
1881 и на томе положају остао до 25 марта 1884,

када се повукао због -великих својих послова. Као

први претседник имао је велики задатак, да новој
установи постави темеље, да је поведе пра-вим пу-

тем, да јој створи и ојача духовну и материјалну

подлогу.

Поч. Тихомиљ овршио је правни факултет у

Београду и Минхену. По повратку у отаџбину он

се, по жељи свога оца, одао трговини.

Као трговац провео је 17 година. Затим, по-

ложивши адвокатски испит одао се адвокатури, а

доцније био је изабран за члана управе и гувер-
нера Народне банке, на коме је положају остао

пуних 10 година.

Ј друштву са пок. Светомиром Николајевићем,
Андром Ђорђевићем, Сретом Стојковићем, Ђоком
Миловановићем и другима он је основао друштво
«Св. Саве», »Краљ Дечански» за глувонему децу и

»Дом сироте и напуштене деце».
У своме раду био је строго правичан и при-

мерно истрајан. Трудио се да сваку ствар зрело
и размишљено испита пре но што донесе свој суд

Чувене су његове штампане одбране и правне

расправе приликом протеривања Краљице Наталије
и суђења Анти Богићевићу, ђенералу и министру

војном. Те две књиге штампане у 14 штампаних

табака донеле су му репутацију неоспорно одлич-

ног правника и адвоката.

Петар М. Карастојановић

1859—1919

Наклоњен напредном омладинском покрету
осамдесетих година, Петар М- Карастојановић је
узео видног.учешћа и око оснивања Београдске Тр-
говачке Омладине. Као напредан трговац онога

доба није могао остати по страни и не придружити

се покрету у чи-ју је корисност и важност био ду-

боко уверен. Пришавши му, он се искрено залагао

за његов успех и напредак. У прву управу Бео-

градске Трговачке Омладине изабран је за благај-

ника, а на ванредној скупшти-ни од 25 марта 1884

изабран је за претседника. На положају претсед-

ника остао је до 1886.

Школован трговац, начелник министарства и

генерални консул, Карастојановић је заменио Ти-

хомиља Марковића, те као претседник Београдске

Трговачке Омладине посветио јој две године све-

срдног рада не заборављајући је ни онда, кад су

га од ње биле одвојиле државне дужности.

Тихомиљ Ј, Марковић Петар М. Карастојановић
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Тодор Ј. Мијаиловић
трговац

Тодор Ј. Мијаиловић је био изабран за прет-

седника Београдске Трговачке Омладине 29 јуна
1886 и остао на томе положају до 3 јуна 1890. До-
шавши на положај претседника Тодор Ј. Мијаило-
вић је настао да се Београдска Трговачка Омла-

дина брже развија, да се друштвене установе што

више унапреде. Тако су за време његова претседни-
ковања знатно проширене и ојачане Књижница и

Читаоница, отворена је Школа и вршене припреме
за покретање друштвеног листа. Рад Београдске
Трговачке Омладине се гранао. Њен морални углед
достигао је већ тада завидну висину.

Доцпије, када је његовом иницијативом осно-

вано Привредно оделење, Тодор Мијаиловић се сав

посветио организацији и раду у њему. Он је управо
основао и водио ово оделење за све време његовог

активног рада. Велику је пажњу поклањао Школи.

Њега су интересовали сви послови Београдске Тр-
говачке Омладине. Радећи у њој тако дуго стекао

је велико искуство и зато у свима важнијим дру-
штвеним пословима користи саветима. Интересовао
се и о «Трговинском гласнику« учествујући активно

у свима припремама за покретање његово.

Тодор Ј. Мијаиловић спада у ред оних труд-
беника Београдске Трговачке Омладине, који су јој
много дали и то што су јој дали, дали су од срца,
искрено и са љубављу.

*

Тодор Ј. Мијаиловић родио се 20 октобра 1856

г. у Јагодини. у Београду је свршио основну школу

и четири разреда гимназије. Потом је отишао у
Панчево где је свршио приватну трговачку школу.
У практичну трговину ушао је ступивши у онда чу-
вену радњу Терзибашић и Ђорђевић. 1884 г. отпо-

чео је самосталну мануфактурну трговину у ортак-

луку са Петром К. Радовановићем, под фирмом Ра-

довановић и Мијаиловић. После смрти свога ортака
1918 г. Тодор Мијаиловић продужио је самостално

радњу до 1928. Тада се после пуне 44 године

активна рада у трговини повукао, а радњу предао

млађим снагама, створеним и васпитаним од њега.

Као виђени претставник трговачког сталежа у

Београду Тодор Мијаиловић је цењен и уважаван
у свима друштвеним круговима. Његово име је ве-

зано за многе јавне установе националног, привре-

дног, хуманог и културног карактера. 1887 он је је-
дан од 14 чланова државне комисије за преглед
државних финансија; 1891/3 и 1905 je указни члан

Привредног савета; 1905 је члан Финансијског са-

вета; 1906 је члан Тарифског одбора; 1901 од тр-
говаца и занатлија кандидован је и изабран као

народни посланик за Београд; 1903 биран је по-

нова за народног посланика за Београд, али се

одрекао мандата у корист Милића Радовановића,

као кандидата престоничких занатлија. Био је и се-

натор. У раду на привредном пољу нарочито се

истакао: као оснивач и члан управног одбора Срп-
ског трговачког удружења; као оснивач Трговачког
фонда, у коме је као претседник надзорног одбора
провео пуних 25 година од дана оснивања фонда;
као сарадник на изради правила и статута за Трго-

вачку комору у Београду, која је основана 1910 и

чији је био први потпретседник. У Народној банци

биран је за члана надзорног одбора, потом за

члана управног одбора, на коме је положају и да-

нас. Био је члан управе Српског бродарског дру-

штва, Београдске берзе и Управе фондова. Са

истом преданошћу и љубављу радио је: у дру-

штву Св. Саве, Срп. црвеном крсту. Биран је за

претседника наше најстарије културне установе

»Грађанске касине»; претседник је Задужбине Ни-

коле Спасића и претседник надзорног одбора Бео-

градске задруге.

После преселења «Привредникове» централе из

Загреба у Београд, Тодор Мијаиловић је изабран
за претседника Привредника, на ком је положају
и данас. Послове Привредника он води успешно, у

томе раду он је иопољио своје велике опособности,
те за свој успех «Привредник» у многоме дугује и

г. Мијаиловићу.

Тодор Ј. Мијаиловић
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Милан А, Павловић

1853—1924

На ванредној скупштини 3 јуна 1890 изабран је
за претседника Београдске Трговачке Омладине

Милан А. Павловић и на томе положају остао је до

18 јула 1893. И Милан А. Павловић био је један од

оних трговаца који су одушевљено прихватили иде-

је Београдске Трговачке Омладине и заложили се

за њено остварење. Активним радедг на извршењу

задатака Београдске Трговачке Омладине он је
угкао своје име у велике и важне напретке дру-
штва. За време његова претседниковања установље-
на је Виша друштвена школа, заведени су слава и

годишњи помени, покренут је друштвени лист »Тр-
говински гласник”.

И он је, као и многи други, рад у Београдској’
Трговачкој Омладини схватио са његове опште ко-

рисности. Наклоњен томе раду, у жељи да друштво
постиг не што веће успехе, он му се увек стављао

на расположење, помагао га материјално и морално
у свакој прилици. Своју помоћ и сарадњу на изгра-
ђивању и јачању Београдске Трговачке Омладине

никада није одрекао. По своме раду у Беотрадокој
Трговачкој Омладини долази у ред њених најза-
служнијих трудбеника.

Ценећи велике заслуге Милана А. Павловића,

Београдска Трговачка Омладина га је на ванредној
скупштини 18 јула 1893 изабрала за свог почасног

члана.

Милан А. Павловић рођен је у Београду 1853 г.

од оца Анастаса, чувеног трговца београдског и

матере Персиде. Старином је са Косова. Деда му

је чувени Шишко Павле Петровић, који је још 1804

дошао у Београд и овде радио абаџиски занат у

ортаклуку са једним Арнаутином. Кад су 1813 Тур-
ци покорили Србију, Шишко са осталим Србима по-

беже у Аустрију, одакле се после извесног времена

врати и отвори мало дућанче (угао Краља Петра и

Васине ул.,) у коме је, без икаквих средстава, најпре
кр-пио Турцима одела. Са насталим миром у земљи

кренуо је и посао. И Шишко Павле, вредан и спосо-

бан, успева да временом и уз припомоћ пристиглих

синова Димитрија и Анастаса оснује највећу трго-

вину, у којој је продавао сукно, шајк, конац, гајтан,
бућму, фесове, реснату крпу итд. Радња је први пут

протоколисана 1844 под именом „Браћа Павловић”,
а од 1856 када се браћа Димитрије и Анастас, по

смрти очевој, изделише, Анастас фирму протоколи-

ше на своје име. Пошто је Милан изучио основну

школу и 4 разреда гимназије уведе га отац у радњу

код себе 1868, а после б година препусти му и во-

ђење радње. Још под очевим руковођењем радње,

Милан је показивао одличне способности трговачке,

које су се доцније, за време његова вођења радње,

сјајно потврдиле, јер је фирма Анастас Павловић

дошла у ред првих у Београду и нашој земљи. Он

је радио и на подизању наше индустрије за прераду

меса. У доба аустриског шиканирања извоза наше

стоке његова кланица у Младеновцу далаје одличне

резултате. Њени су производи били првокласни и

као такви одлично плаоирани у Немачкој и Ита-

лији. За време балканских и великог светског рата

његова је кланица учинила знатне услуге војсци и

народу.

Сем рада у Београдској Трговачкој Омладини,
Милан А. Павловић је био члан тарифског одбора

држ. железница, члан финансијског савета, члан

привредног савета, одборник Београдске општине,

члан надзорног одбора и управног одбора Народне
банке, народни посланик за град Београд, судија

Трговачког суда. У име Београдске Трговачке Омла-

дине учествовао је 1897 у свечаностима братимље-
ња Срба и Бугара у Пироту поводом ступања на

снагу трговинског уговора.

Умро је 23 децембра 1924 у Паризу, а сахра-

њен у Београду.

Милан А. Павловић
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Јован М. Тадић

1856—1898

У ред заслужних радника, који су положили

камен темељац Београдској Трговачкој Омладини

и доцније на разним њеним дужностима радили нај-

оданије и најприљежније до своје смрти, међу прве
долази Јован М. Тадић.

Осамдесетих година, када је покренута идеја
оснивања Београдске Трговачке Омладине, Тадић

је био међу покретачима. Настојао је да та идеја

продре што дубље, да се духовно буђење што пре

развије и што више прошири коло првих пионира

културног подизања трговачког сталежа и његовог

подмлатка. Био је убеђен у велику духовну кул-

турну улогу Београдске Трговачке Омладине и на-

стојао да ова дође што пре до изражаја.
Будући један од оснивача Београдске Трго-

вачке Омладине он је у разним функцијама, у не-

престаном раду за добро и напредак установе, про-

вео све до своје смрти. У прву управу изабран је
за потпретседника. Више година вршио је дужност

благајника, а 18 јула 1893 изабран је за претсед-

ника, на коме је положају остао до 24 априла 1894.

У двема приликама држао је јавна предавања. Пр-
во 1884 са темом Улога трговачког сталежа у

културном, привредном и националном погледу
и друго 1887 са темом - О значају и користи У-

дружења Београдске Трговачке Омладине.
Активност Тадићева за друштвене послове у

ондашње време била је права реткост. Она је поти-

цала из великог идеализма. У таквом идеалном на-

стројењу тешкоће су изгледале мање но што јесу,
а вера у крајњи успех чинила је да је њихово пре-

брођавање било не само лако него и пријатно. Сва-

ка преброђена препрека гонила је на још јачу ак-

тивност. Благодарећи људима са таквим схватањи-

ма, са таквом вољом и истрајношћу, успела је Бео-

градска Трговачка Омладина. И природно што је
Београдска Трговачка Омладина сматрала за сво-

ју дужност да се одужи оваквом свом трудбенику.
На ванредној скупштини 5 јуна 1883 она га је
изабрала за свога почасног члана и

тако је Јован М. Тадић постао први почасни члан

Београдске Трговачке Омладине. На XXIV редовној
окупштини од 16 априла 1906 одлучено је, да се

имена Јована М. Тадића и Милорада П. Николића

као великана помињу са захвалношћу на свима скуп-

штинама друштвеним пре преласка на дневни ред.

Јован М Тадић родио се 1856 у Ваљеву. Основ-

ну школу и неколико разреда гимназије изучио

је у Шапцу где га је мајка одвела после очеве смр-
ти. Без средстава за даље школовање, мајка га 1869

доведе у Београд и да за шегрта у онда чувену рад-

њу Гуша Боди. У овој радњи је провео пуних десет

година и из ње прешао као ортак у фирму Саве

Константиновића и ЈБубисава Стојановића. Доц-

није, кад је Љубисав Стојановић иступио из орта-

чке радње, он је радњу наставио у заједницц са Са-

вом Константиновићем под фирмом „Тадић и Кон-

стантиновић“. У кући свога првог газде ћир-Гуше,
Тадић је добио и породично и друштвено васпита-

ње, а у радњи трговачко образовање. Та је кућа
помоћно особље радње сматрала члановима поро-

дице. Помоћно особље ове радње било је једино у
оно време које је знало за недељни и празнични од-

мор. На чудо и запрепашћење комшија, момцимасе

свакога јутра од куће носила у радњу бела кафа.
А у кући су у слободно време приређиване разне
забаве на којима је равноправно учествовало и по-

моћно особље из радње.

Сем активног рада у Београдској Трговачкој
Омладини Јован М. Тадић је своју корисну сарадњу

пружио и другим установама. Био је оснивач, члан

управе и потпретседник Српског трговачког удру-

жења, члан управе Грађанске касине, помоћник ста-

решине Трговачко болтаџиског еснафа. Затим је
био потпретседник Београдске берзе, члан управе

државних монопола, Класне лутрије, Београдске

задруге, општиноки одборник, Краљев посланик у

законодавном телу, члан Тарифског одбора, судија

Трговачког реда, члан Комисије у Министарству
правде за претрес закона о стецишном поступку.

Умро је 19 септембра 1898.

Јован М. Тадић
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Марко Вулетић

трговац
За успешно брођење кроз све тешкоће осни-

вања и стварања, Београдска Трговачка Омладина

има у првом реду да захвали активности и идеализ-

му својих трудбеника. Међу њима је и име Марка

Вулетића. Он је био претседник у два маха. Први

пут је изабран 24 априла 1894, а отступио 13 авгу-

ста 1900, а други пут је изабран 24 априла 1911, а

отступио 17 априла 1921. 1900 је отступио са прет-

седничког положаја због израженог неповољног

мишљења Краљу Александру I Обреновићу о њего-

вој женидби са Драгом Машин.

Делатност Марка Вулетића у Београдској Тр-
говачкој Омладини није се ограничавала на један
посао. Његова активност јавила се овуда где год
се осетила потреба за радом. Тако је са својим дру-
говима допринео да су 1882 измењена правила и на

прво место друштвених циљева стављено је стру-
чно образовање трговачког подмлатка тј. школа и

читаоница. Живо је радио и на покретању листа.

Први уредник Трговинског гласника био је Марко
Вулетић. И на овој дужности, која се битно разли-
ковала од осталих, Вулетић је показао велике спо-

сооности и својим радом допринео да се листу још

у самом почетку осигура успех, утицај на јавни
живот и напредак.

За време непријатељске окупације 1915—1918

Марко Вулетић се трудио да сачува имовину Бео-

градске Трговачке Омладине. То је чинио и поред
тога што су непријатељске власти Београдску Тр-
говачку Омладину сматрале чисто националном у-
становом. После рата активно је радио на обнови

удружења и његових установа. Својом великом зау-

зимљивошћу и радљивошћу Марко Вулетић је мно-

го допринео да се у најкраћем времену обнови рад

Београдске Трговачке Омладине.

Марко Вулетић се прихватао свакога посла где

год је било изгледа да се тиме може допринети оп-

штем добру и задацима Београдске Трговачке
Омладине. Свој рад није никада истицао, нити је за

њега тражио каква признања. Његова скромност

спојена са великом истрајношћу и несавитљивошћу
чинили су да његов рад буде највише користан.

Марко Вулетић посветио је Београдској Трговачкој
Омладини своје најлепше године.

Дугогодишњи рад Марка Вулетића у Београд-

ској Трговачкој Омладини као члана Управног од-

бора од 1885—1889, потпретседника од 1890 до

1893, вршиоца дужности управника друштвене шко-

ле, уредника „Трговинског гласника” и дугогодиш-
њег претседника запажен је и цењен у свима кру-

говима. Он је још већи када се посматра са гледи-

шта пословног човека. Јер, одиста, тешко је било,

а данас је још теже, наћи човека који би се толики

низ година посветио раду у једној културној и про-

светној установи. Такви људи су створили, одржа-

вали и данас држе Београдску Трговачку Омлади-

ну. Они се не жртвују ради почасти, славе и на-

граде, већ из идеалних побуда. Своју личност чине

споредном истичући успехе као заједничко дело на-

пора целог трговачког сталежа.

На XIX редовној скупштини, 6 маја 1901, у знак

признања за велике заслуге, Марко Вулетић је иза-

бран за почасног члана Београдске Трговачке
Омладине.

*

Марко Вулетић родио се у селу Метку, под Ве-

лебитом у Лици 1861. У месту рођења Марко Вуле-
тић је свршио основну школу 1873 год. У трговину

је ступио 1874 у Госпићу, код Рудолфа Петрови-

ћа, где је провео као ученик и помоћник 5 година.

У Београд је дошао 1879 год. и провео кратко вре-

ме у колонијалној радњи Браће К. Дајмака, а потом

о Ђурђев-дану 1880 ступио у мануфактурно-галан-

теријску радњу Петра Радосављевића. У овој је рад-

њи био помоћник до краја 1889, а отада па до

1893 тајни ортак. 1893 ушао је у фирму као јавни
члан и фирма је протоколисана Петар Радосавље-

вић и Вулетић. 1899 Петар се услед болести повуче

Марко Вулетић
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и предаде саовим радњу Марку Вулетићу, који је у

друштву са Драгутином Ж. Гавриловићем и Мир-
ком Павловићем примио, преуредио и протоколисао

под новом фирмом Марко Вулетић и Гавриловић.

Тада је радња пресељена у Кнез Михаилову улицу

бр. 20 где се и данас налази. Од 1922 радња се во-

ди под именом Марко Вулетић, Гавриловић и Ком-

панија.

Марко Вулетић ужива врло леп глас како у тр-

говачком тако и у осталим редовима нашег дру-

штва. Поред рада у Београдској Трговачкој Омла-

дини узимао је учешћа и у другим привредним, на-

ционалним и хуманим удружењима. Био је члан

Привредног савета, судија грађанског реда при

Трговачком суду, члан управног одбора: Српског

трговачког удружења, Трговачке коморе, Срп-
ског црвеног крста, Српског новинарског удруже-

ња, надзорног одбора Извозне банке, Инвалид-
ског фонда „Св. Ђорђе”, Јадранске страже и При-

вредникова патроната.

Милорад П. Николић

трговац

(1863—1904)

Милорад П. Николић изабран <је за претседника
13 августа 1900 г. и остао на томе положају до 21

маја 1901 г. када се, због личних послова и слабо-

сти, повукао од послова друштвених.

Проникнут непоколебљивим уверењем да је о-

бразованост основа сваком напретку, Милорад је
био један од првих покретача за оснивање Београд-
ске Трговачке Омладине, на чијем је стварању ра-
дио неуморно и предано. Он је био међу првима, да

се здруженом снагом поради на већем умном и мо-

ралном васпитању трговачког подмлатка. Он је
својом вредноћом и заузимљивошћу предњачио сви-

ма у пословима Београдске Трговачке Омладине, а

нарочито у пословима њене школе. Под његовим

потпретседништвом и уз његову најживљу сарадњу

установљена је Трговачка школа Београдске Трго-
вачке Омладине.

Поред рада у школи, он се истицао и сво-

јим преданим радом у Трговинском гласнику, у ко-

ме је био дуго година члан Уређивачког одбора,
благајник и уредник. Углед, који је „Трговински
гласник” убрзо постигао, тековине су за које се у

многоме дугује Милораду Николићу. Својим вели-

ким духом Милорад одушевљава, осваја и електри-

зује свакога ко са њиме ради. Своје име Милорад
је везао уз све велике значајне успехе Београдске
Трговачке Омладине, због чега ће његово име оста-

ти убележено златним словима на странама исто-

рије Београдске Трговачке Омладине.
За све ове велике и трајне заслуге Милорадове

Београдска Трговачка Омладина, на својој XII ре~

довној скупштини од 4 априла 1904 године, иза-

брала га је за свога почасног члана.

Сем тога, свесна великих и трајних заслуга

Милорадових, Београдска Трговачка Омладина, у

знак захвалности и признања, одлучила је на XVI

редовној скупштини од 16 априла 1906 године, да

се име Милорадово овековечи у свима покољенима

Београдске Трговачке Омладине на тај начин, што

је. проглашен за великана Београдске Трговачке

Омладине и да се његово име помиње са захвално-

шћу на свима скупштинама пре преласка на дне-

вни ред, одмах иза одавања почасти великим до-

бротворима друштвеним

*

Милорад je рођен 1 септембра 1863 године у

Ваљеву, где је свршио основну школу и два разре-

да гимназије са одличним успехом. Школовање је
морао прекинути услед рата са Турцима 1876 го-

дине. Отац га доведе у Београд и намести за шегр-
та у чувеној радњи Браће Величковића, у којој је
стекао прво практично знање из трговине. Одатле

је прешао у радњу Петра Петровића, а затим у рад-

њу Косте Николића као помоћник. У овој је рад-
њи Милорад развио сву своју активност и вредно-

Милорад П. Николић
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hy и на тај начин је успео да привуче пажњу свога

господара на себе, који га убрзо прими за ортака

под фирмом Коста Николић и Друг. Доцније, кад

се Коста Николић повукао, Милорад је под истим

именом радњу продужио и водио са великим успе-

хом до своје смрти.

По својој природној интелигенцији, углађено-
сти и такту, по свом карактеру, слободоумљу и на-

читаности био је један од наших најинтелигентни-

јих трговаца.

Умро је у Београду 12 децембра 1904 године.

Димитрије Ј. Живадиновић

трговац

Димитрије Ј. Живадиновић долази у ред за-

служних трудбеника Београдске Трговачке Омла-

дине. Још при оснивању друштва узимао је видног

учешћа са ондашњим омладинцима за оснивање

Школе Београске Трговачке Омладине. Први свој
рад у Београдској Трговачкој Омладини отпочео је
као члан Управног одбора 1886 године, а затим као

главни благајник удружења провео је време од 1893
до 1902 г. истичући се увек као велики родољуб и

осведочени пријатељ Београдске Трговачке Омла-
дине. Био је члан: Надзорног, Уређивачког и Школ-

ског одбора. За претседника је изабран на ванред-

ној скупштини 21 маја 1901 год. по отступању Ми-

лорада П. Николића, али због преоптерећености
пословима у својој у оно време доиста великој рад-
њи није се могао посветити друштвеним послови-

ма онако, како је желео и колико је било потребно,
те је био принуђен да поднесе оставку на претсед-
нички положај, која му је уважена на ванредној
скупштини 26 децембра 1901 године. Он је у мно-

гоме допринео племенитој одлуци пок. Јефте М.

Павловића, да своје велико имање у Кнез Михаило-

вој улици бр. 14 завешта БеоградскоЈ ТрговачкоЈ
Омладини и постане њен први велики добротвор.

*

Димитрије Ј. Живадиновић родио се у Соко-

Бањи 1 марта 1863 године у трговачкој кући. По

свршетку два разреда гимназије у Алексинцу сту-

пио је 1878 год. као ученик, у оно време у мануфак-

турну радњу Јефте М. Павловића, у којој је после

6 година 1884 год. постао пуномоћник, а 1886 го-

дине и члан нове радње под фирмом Јефта М. Пав-

ловић и Компанија. У њој је провео скоро 50 го-

дина као најактивнији члан и сарадник и из ње

је по сили околности и прилика иступио 1926 год.

Димитрије Ј. Живадиновић родио се у Соко-

учешћа и у другим јавним и патриотским устано-

вама. Он је био члан Управе друштва „Велика Ср-
бија”, почасни члан друштва Типографских рад-

ника. Био је народни посланик за град Београд,
Од Народне скупштине биран је за члана управе

Управе фондова на коме је месту био потпретсед-

ник управног одбора двадесет година. За члана

надзорног одбора Народне банке изабран је 1900

године, на коме се месту и данас налази као прет-

седник надзорног одбора. Био је судија грађанског

реда Београдског трговачког суда, одборник оп-

штине града Београда, члан надзорног одбора Бе-

оградског кредитног завода, члан надзорног и

управног одбора Београдске трговачке банке, члан

је управе осигуравајућег друштва »Југославија«,

на коме се положају и данас налази.

Михаило Л. Ђурић

трговац

Михаило Л. Ђурић, по своме раду и својим за~

слугама, долази у ред првих трудбеника Београд-

ске Трговачке Омладине. Кроз дуги низ година он

се посвећивао свима пословима радећи их са пуно

љубави, преданости и одушевљења. Прво је 1884

изабран за члана управног одбора, а наредне, 1885,

за друштвеног књижничара. На овоме је положају
остао пуних пет година уводећи у књижницу многе

корисне новине и практичне реформе. За његово

време књижница је постала значајна установа Бео-

градске Трговачке Омладине. Затим је у првом

Димитрије Ј. Живадиновић
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школском одбору изабран за пословођу, на коме је

положају, такође, провео пуних пет година. У међу-

времену је изабран и за члана првог уређивачког

одбора »Трговинског гласника». На ванредној

скупштини 31 јула 1894 изабран је за потпретсед-
ника Београдске Трговачке Омладине, са кога је

положаја 1901 изабран за претседника. На скуп-

штини од 30 априла 1895 изабран је за уредника и

претседника уређивачког одбора „Трговинског
гласника», задржавајући тај положај све до 1907

тј. пуних 12 година. После рата је стално члан Уре-
ђивачког одбора „Трговинског гласника” и Саве-

тодавног одбора Београдске Трговачке Омладине.

Као што видимо, Михаило Л. Ђурић је провео

у раду за Београдску Трговачку Омладину скоро

пуних пет деценија. Са његовим именом сретамо се

још од почетка стварања и делања Београдске Тр-
говачке Омладине. Само после неколико година

рада њему се поверавају највише друштвене функ-
ције, које он извршује најбоље и на опште задовољ-

ство. Отуда је његово име и везано за многе успехе

Београдске Трговачке Омладине, за њен благо-

творни и успешни рад.

Рад на општем добру чини човека задовољ-

ним; рађа у њему високе и племените особине, узди-

же га над просечним човеком чије мисли не изла-

зе из оквира личних интереса. Код таквих људи

поред личног постоји и општи идеал, коме се, че-

сто пута, жртвује онај први. Послове опште кори-

сности они отправљају из моралних побуда. Такви

људи су највише корисни чланови друштвене за-

једнице. Ширина њихова духа и активност рада

чине, да опште добро напредује. Михаило Л. Ђурић

је био у пуном смислу такав човек.

У целокупном свом раду за Београдску Трго-

вачку Омладину Михаило Л. Ђурић се одликовао

великом преданошћу и скромношћу. Радио је не-

истичући свој рад. Једини му је циљ био да радом

користи друштву.

Сем рада у Трговачкој Омладини, Ђурић узи-
ма видног и активног учешћа у Привреднику, Тр-
говачком фонду, Трговачкој комори, Београдској
берзи, Народној банци, Општини београдској, Дру-

штву „Св. Саве“ и другим привредним и хуманим

установама.

Ценећи велике заслуге Михаила Л. Ђурића, У-

правни одбор Београдске Трговачке Омладине пре-

дао му је нарочиту повељу захвалности, а на ре-

довној скупштини 24 априла 1905 изабран је за по-

часног члана.

Михаило Л. Ђурић родио се 1 децембра 1863 у

Крагујевцу. У месту рођења свршио је основну

школу и два разреда гимназије, па је дошао у Бе-

оград и ту свршио прву Вечерњу трговачку школу

Београдске Трговачке Омладине. Први пут је сту-

пио у трговину у јесен 1876. Отада па до 1902

провео је у овим радњама: Васе и Николе Браће

Радојковића, Марка Марковића и Месаровића и

Павловића. 14 јуна 1902 постаје самосталан трго-

вац и то као јавни члан фирме Месаровић и Павло-

вић у Београду.

Спасоје Ранковић

1862—1928

Спасоје Н. Ранковић, један од првих чланова

Београдске Трговачке Омладине, активно је сара-

ђивао и на зачетној мисли о стварању Београдске
Трговачке Омладине.

Први пут је изабран 1895 за члана надзорног

одбора на коме је положају остао све до 1904, За

претседника је изабран на редовној скупштини 4

априла 1904, а отступио је 1908. Био је и члан уре-

ђивачког одбора »Трговинског гласника«.

Свој рад у Београдској Трговачкој Омладини
наставио је путевима, којима су ишли његови

претходници. Као и они, радио је са пуно воље

и одушевљења сматрајући Београдску

Михаило Л. Ђурић
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ку Омладину за најидеалнију установу срп-

ског трговачког сталежа. Спасоје Ранковић је
за време свога претседниковања велику пажњу

поклонио Школи, старао се о њеном развитку и на-

претку. Показао је много савесности и умешности у

вођењу послова Београдске Трговачке Омладине и

жртвовао им све своје слободно време.

За време претседниковања Спасоја Н. Ранко-

вића Београдска Трговачка Омладина је прослави-

ла двадесетпетогодишњи јубилеј свог успешног и

напредног рада за опште добро. Ову прославу уве-
личао је својим присуством Краљ Петар I.

Спасоје Н. Ранковић родио се 21 маја 1862 у
Београду. Свршио је основну школу и два разреда

гимназије. У трговину је ступио 1875 г. код Косте

Крстића, а затим код Наумовића и Стојчевића, На-
стића и Богатинчевића и Љубисава Стојановића.
1 од. 1888 у ортаклуку са Миленком Стефановићем
отворио је заједничку радњу под фирмом Стефа-
новић и Ранковић. Радњу су водили до 1910.

Спасоје Ранковић је радио и у другим привред-
ним, националним и културним установама. Био j’e
благајник и члан управе Грађанске касине, члан

Српског трговачког удружења, судија трговачког
реда, члан управног одбора Управе фондова и члан

надзорног одбора Народне банке.

Преминуо је 2 новембра 1928 у Београду.

Михаило Г, Поповић

1866—1926

Михаило Г. Поповић изабран је за претседника
на ванредној скупштини 18 маја 1908 и на томе по-

ложају остао је до 24 априла 1911.

Схватајући значај и корисност установе и ње-

них идеја Михаило Г. Поповић је посветио Београд-
ској Трговачкој Омладини леп број година преданог
и активног рада. Својим радом, као и многи други,

допринео је напретку и успеху. Рад за Београдску
Трговачку Омладину га је одушевљавао, а вршио га

је са вољом и убеђењем да корисно служи једном
великом идејном послу.

Први пут је изабран за члана Управног одбора
1887. Затим био је пословођа, благајник, потпрет-

седник Управног одбора, потпретседник Надзорног

одбора, претседник Уређивачког одбора и директор

«Трговинског гласника».

У знак признања Београдска Трговачка Омла-

дина га је на својој 30 редовној скупштини 15 апри-

ла 1912 год. изабрала за свог почасног члана.

*

Михаило Г. Поповић је рођен 8 новембра 1866

у селу Мозгову до Алексинца. У месту рођења изу-

чио је основну школу, а потом отишао у Панчево и

ступио у трговину. После извесног времена вра-

Спасоје Ранковић Михаило Г. Поповић
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тио се у Београд и ступио за помоћника у ману-

фактурну трговину Бранковића и Вулковића, одакле

ie прешао у радњу Ристе Миленковића. У овој је

радњи остао и после када је радњу преузео Петар
И. Јовановић. У заједници са Драгутином Шумаре-
вићем 1897 отворио је мануфактурно-помодну тр-

говину под фирмом Поповић и Шумаревић. По ра-

зортачењу са Шумаревићем радњу је продужио

под својим именом до смрти.

Преминуо је 21 фебруара 1926 год. у Београду.

Милисав Митровић

трговац

Милисав Митровић је изабран за претседника

Београдске Трговачке Омладине 21 априла 1921, а

отступио је 18 априла 1926 године.

Милисав Митровић дошао је на положај прет-

седника Београдске Трговачке Омладине у једном
значајном моменту, да настави рад на обнови удру-
жења што после ослобођења и уједињења беше за-

почео великом енергијом његов претходник Марко
Вулетић. Овоме послу стајале су на путу многе те-

шкоће. Њих је требало отклонити. Милисав Ми-

тровић их је, као васпитаник Београдске Трговачке
Омладине, инспирисан њеним идеалима и традици-

јама, вешто отклонио и допринео да удружење у

потпуности обнови свој рад и пође путем сталног

напретка.

Рад Милисава Митровића у Београдској Трго-
вачкој Омладини може се поделити у два дела.

Први део обухвата рад у школи, где је провео три

године као пословођа, три године као члан школ-

ског савета и две године као управник школе. Дру-
ги део обухвата рад у управном одбору Београдске
Трговачке Омладине. Био је члан управе, члан над-

зорног одбора и члан уређивачког одбора „Трго-
винског гласника«.

За време претседниковања Милисава Митро-
вића извршена је важна измена друштвених-.пра-
вила и ова су прилагођена захтевима новога доба.
Приликом ове измене установљен је саветодавни

одбор, као највише тело за консултовање по ва-

жним друштвеним питањима. Одржавани су кон-

греси свих трговачких и трговачко-занатлијских
омладинаца на којима је одлучено о стварању Са-

веза трговачких и трговачко-занатлијских омладин-

ских удружења.
За неуморан и предан рад за опште добро

Београдске Трговачке Омладине изабран је на ван-

редној скупштини друштвеној 8 августа 1926 го-

дине за почасног члана.

*

Милисав Митровић родио се 22 маја 1876 у
селу Брзану, округ крагујевачки. Свршио је основну

школу и један разред гимназије у Крагујевцу, а

потом 1896/9 нижу и вишу школу Београдске Трго-
вачке Омладине. Први пут је ступио у трговину
1889 у радњу Аћима Петровића у Крагујевцу. У

овој је радњи провео до 1893, а тада је дошао у

Београд и ступио у радњу Месаровића и Павлб-

вића, у којој је остао до 1904. Ове године је почео

самостално да води трговачки посао ступивши за

јавног члана фирме Тадић и Константиновић, која
се отада водила под именом Константиновић и Ми-

тровић. За време Светског рата радња му је изго-

рела упаљена од непријатељских војника, но он ју

је обновио у друштву својих ортака чим се вратио

са војне дужности.

Сем рада у Београдској Трговачкој Омладини,

Митровић је био члан пореског одбора, судија тр-

говачког реда, члан управе Српског трговачког

удружења, члан управног одбора Хипотекарне
банке трговачког фонда, оонивач и члан управе

Опште трговинске банке, оснивач и претседник

управе Трговачке кредитне банке, члан надзорног

одбора Народне банке, члан Професионалног савета

у Министарству трговине и индустрије, члан упра-

ве Инвалидског фонда Св. Ђорђе.

Милисав Митровић
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Благоје Ј. Антонијевић
трговац

Благоје Ј. Антонијевић дошао је на положај
претседника Београдске Трговачке Омладине 10

августа 1926.

На положају претседника Београдске Трговачке
Омладине БлагоЈе Ј. Антонијевић, као и његови

претходници, труди се да друштво напредује, да

се унапреде све друштвене установе, За тај напре-

дак улаже много труда, Његов рад нарочито карак-
терише упорност у настојању да се нешто приведе
у дело, да се успе. Отуда сваки посао лрихвата
чврсто и одлучно. Ради са пуно воље предано и

пожртвовано.

Схватајући тежак положај трговачког под-

млатка, нарочито у социјалном погледу, Благоје
Антонијевић се заложио свим силама да се овоме

старању постави што шира основа. Први успех на

овоме пољу био је оснивање Болесничке благајне
Београдске Трговачке Омладине као самосталне

институције здравственог старања за трговачки

подмладак, за чије је остварење радио свесрдно и

предано. Али он се не задржава само на овоме.

Oceha да ово није довољно и да за свестрано ста-

рање за трговачки лодмладак треба још доста. По-

ред здравственог обезбеђења трговачком подмлат-

ку треба створити услове за његово духовно и кул-

турно развијање, треба га што боље васпитавати,

морално напајати и уливати му светле традиције на

којима почивају дух и снага народа. Да се то по-

стигне, потребно је да се остваре и друге дру-
штвене установе. Отуда он, потпомогнут свесрдно
од својих другова из управног одбора, настоји да

се реши питање болнице Београдске Трговачке
Омладине и упућује га најбољим путем, којим he

се остварити у најскоријој будућности. Да би се,

пак, питање болнице, као и питање подизања Тр-
говачког двора, Дома омладинаца и школе могло

решити, неопходно је потребно да се прикупе и оја-

чају материјална средства. Стога Благоје Днтони-

јевић на ову страну обраћа велику пажњу. Испи-

тује и прати све што може да омогући увећање ма-

теријалних средстава. Стара се да се одрже и про-

дуже традиције у погледу дарежљивости и чињења

за опште добро. Он у свакој прилици пропагира и

указује на велики значај циљева Београдоке Трго-
вачке Омладине, апелује на племенитост, истичући

потребу да се следује путевима оних чијом је да-

режљивошћу Београдска Трговачка Омладина до-

шла до овога што данас има.

У Београдској Трговачкој Омладини пре из-

бора за претседника заузимао је положаје: као члан

Управног одбора 1901/4, као тајник 1905/7 као

члан Надзорног одбора 1909/20 и 1924/25, као

члан Привредног одбора 1920/24 и као директор

Трговинског гласника 1925/26.

*

Благоје Ј. Антонијевић родио се 25 марта 1878

у Ужицу. Оставши рано без родитеља, он је у месту

рођења свршио основну школу и почео реалку, коју

је због сиромашног стања морао напустити. Потом

је дошао у Београд и ту је у времену 1894—1899

свршио четири разреда ниже и два разреда више

Трговачке школе Београдске Трговачке Омладине.

Први пут у трговину ступио је 1 новембра 1892.

Провео је у радњама Браће Богдановића и Јефте

М. Павловића и Компаније у Београду. Самостално

је почео да води радњу 1910 као члан фирме Анто-

нијевић и Ћуковић.

Благоје Ј. Антонијевић
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УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР
а) УПРАВНИ ОДБОР

ПРВТСВДНИШТВО:

Претседниђ Г. БЛАГОЈЕ Ј. АНТОНИЈЕВИЋ,

трговац, члан Управног одбора 1901—4, тајник
1905—7, члан Надзорног одбора 1909 20,

члан Привредног одбора 1920—24, члан Над-

зорног одбора 1924—25, диреБтор »Трговин-
ckor гласниђа- 1925—26, Претседниђ Бео-

градске Трговачке Омладине од 1926 год.

I Потпретседник Г. ТАНАСИЈЕ Д. ЗДРАВ-
КОВИЋ, трговац, I потпретседник 1927. г.,

комесар Болесничке благајне БеоградсБе Тр-
говачке Омладине 1929—30.

II Потпретседник Г. ТРИФУН ЈОВИЋ, тр-
говац, члан Illkonckor Одбора 1909—10, члан

Управног одбора 1910—1923, II потпретседник
од 1929 г.

Главни благајник Г. ЧЕДА Ј. ВУКОВИЋ,
трговац, члан ILlkonckor одбора 1901—5, члан

Управног одбора 1905—7, књижничар 1907

до 1909, пословођа 1909—12, члан Управног
одбора 1912—21, главни благајник од 1921 г.

Благајниђ Г. НОВИЦА ФИЛИМАНОВИЋ,
трговац, члан Hlkonckor одбора 1919—24 г.,

благајник Б. Т. О. од 1925 г.

Помоћник благајнића г. СВЕТИСЛАВ Ј.
БРАНКОВИЋ, трговац, члан Ulkonckor одбора
1919 члан Управног одбора 1924 г., по-

моћник благајника од 1925 год.

EkoHOM Г. МИЛОЈЕ НОВАКОВИЋ, трго-
вац, члан lUkonckor одбора 1909—11, помоћ-

нић пословође Управног одбора 1914 год.,

економ од 1919 год.

Пословођа Г. НИКОЛА М. ЈОВАНОВИЋ,
трговац, члан Hlkonckor одбора 1912—20 г.

члан Управног одбора 1920—23, помоћник

пословође 1924—25, пословођа од 1926 год.

Књижничар Г.ВОЈИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ,
трговац, члан Управног одбора 1921, ђњи-

жничар од 1922 год.

Помоћниђ ћњижничара Г. ЂОРЂЕ В.

ДЕДИЋ, трговац, члан Шћолсђог одбора
1920 г., помоћниђ ђњижничара од 1926 г.

ЧЛАНОВИ:

Г. АЛЕКСАНДАР В. ИЛИЋ, тргобац, члан

Управног одбора 1909—10 год., Рњижничар
1910—11 г., члан Управног одбора од 1911 г.

Г. АЛЕКСАНДАР Ј. ЈАРОЛИМЕК, тргобац,
члан Упрабног одбора 1920—21 год., посло-

вођа 1922—23 год., члан Управног одбора
1924 год., члан Управног одбора и Еомесар
Болесничке благајне Б. Т. О. од 1930 год.

Г. АЛЕКСАНДАР Б. ЦВЕТКОВИЋ,трговац,
члан ШЕолсЕог одбора 1913 —14 и 1922—26

г., члан Управног одбора од 1926 год.

Г. АТАНАСИЈЕ Л. УРОШЕВИЋ, трговац,
члан Hlkoiickor одбора 1901—4, члан Управ-
ног одбора 1904—7 год., члан Управног од-

бора од 1929 год.

Г. ВОЈИСЛАВ Д. МИЛОШЕВИЋ, трговац,
члан LLJkonckor одбора 1906 7 г. и 1909—11

г., члан Привредног одбора, члан Управног

одбора од 1914 год.

Г. ВОЈИН В. ТЕШМАНОВИЋ, трговац,
члан LLJkonckor одбора 1923 —30 год., члан

Управног одбора од 1930 год.

Г. ДРАГОЈБУБ Т. ШТЕРИЋ, трговац, члан

Управног одбора од 1924 год.

Г. ДРАГУТИН СТОЈАНОВИЋ, трговац,
члан LUkonckor одбора 1913—14 год., члан

Управног одбора од 1929 год.

Г. ДРАГУТИН Ж. ТУЦАКОВИЋ, трговац,

члан lllkonckor одбора 1922—25, помоћник

књижничара 1925, члан Управног одбора

од 1926 год.

Г. ДУШАН Т. ВЕЈБКОВИЋ, трговац, члан

LLJkonckor одбора 1911—14 год. и 1920—22

год., члан Управног одбора од 1922 год.

Г. ДУШАН М. СПАСИЋ, трг. деловођа,
члан Надзорног одбора 1921—23 год., члан

Управног одбора од 1924 год.

Г. ИЛИЈА Н. ДИНИЋ, трговац, члан Шђол-

ckor одбора 1910—12 год., члан Управног
одбора од 1914 год.
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Г. ЈОВАН П. МИЛОЈКОВИЋ, трговац, члан

ШРолсРог одбора 1913—23 г., члан Управ-

ног одбора од 1923 год.

Г. ЈВУБОМИР М. ЋУКОВИЋ, трговац,
члан Управног одбора од 1924 год.

Г. МИЛАН М. ЈОВАНОВИЋ, трговац, члан

Школског одбора 1913—24 год., члан Ype-
ђивачког одбора 1924 год., члан Управног
одбора од 1925 год.

Г. МИЛОЈЕ Ж. РАДОШЕВИЋ, трговац,
члан Школског одбора 1911—22 год., члан

Управног одбора од 1922 год.

Г. МИЛОСАВ Д. СТЕКИЋ, трговац, члан

Школског Одбора 1914 год., члан Управног
одбора 1914 до 1919 г., помоћник књижни-

чара 1920—22 год., благајник 1922—25 год.,

члан Управног одбора од 1929 год.

Г. МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, трговац, члан

Школског одбора 1911—19 г., члан Управног
одбора 1920—23 год., II потпретседник 1924

до 1925 г., члан Управног одбора од 1929 г.

Г. ОВРАД В. МАРКОВИЋ, трговац, члан

Школског одбора 1901— 2 и 1904—5, посло-

вођа 1907—8, члан Школског одбора 1908—9

год, члан Управног одбора 1906—7 г., члан

Управног одбора од 1929 год.

Г. РИСТА ПОЛИЋ, трговац, члан Школ-

ског одбора 1920—24 г., пом. књижничара
1924 г., члан Управног одбора од 1925 год.

Г. МИХАИЛО М. РАДОЈКОВИЋ, секретар
Београдске Трговачке Омладине од почетка
1928 год.

Г. ЖИВАДИН Jb. ВЕСИЋ, чиновник Бе-

оградске Трговачке Омладине од 1906 год.

б) НАДЗОРНИ ОДБОР:

t претседник Г. ЈОВАН К. ЈОВАНОВИЋ,

трговац, члан ШНолсНог одбора 1892—94 г.,

пословођа ШНолсНог одбора 1895—6 г., члан

Упрабног одбора 1887 г., тајник 1888—91 г,

члан Привредног одбора 1904—1922 год.,

потпретседник Привредног одбора 1923 до

1925 год., претседник Надзорног одбора и

члан Саветодавног одбора 1925 до 21-111

1931 г., Нада је преминуо.

ПотпретседниН Г. МАРИНКО М. ГРУ-

ИЧИЋ, трговац, члан Управног одбора 1898

до 1904, подблагајник 1904—5, благајник 1905

до 1907, потпретседник 1907—9 год., члан и

пословођа Привредног одбора 1910—25 год.,

члан Надзорног одбора 1925—29 год., пот-

претседник Надзорног одбора од 1930 год.

ЧЛАНОВИ:

Г. ГАВРИЛО Ж. РАДОШЕВИЋ, трговац,
Вњижничар 1905—7 год., члан Управног од-

бора 1908—9 год., пословођа 1909 г., економ

1910—13, члан Надзорног одбора од 1914 г

Г. МИЛАН О. МАКСИМОВИЋ, трговац,
члан Школског одбора 1906—7 год., члан

Управног одбора 1914 год., члан Надзорног

одбора од 1920 год.

Г. ВОЈИСЛАВ ПАВЛОВИЋ, трговац, члан

ПШолсРог одбора 1901—3 г., члан Управног

одбора 1913—20 г. главни благајник 1921 г.,

члан Уређивачког одбора 1922—24 г., члан

Надзорног одбора од 1930 год.

Г. ДРАГОСЛАВ Т. МИЛИШИЋ, трговац,
члан Управног одбора 1914 год. и 1925 до

1929 г., члан Надзорног одбора од 1930 год.
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ШКОЛА БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

Стање трговинске наставе пре отварања Школе

Београдске Трговачке Омладине

Отварање првих српских стручних школа ве-

зано је за напоре владе кнеза Александра Карађор-
ђевића, под којим су, још пре првог покушаја
оснивања прве српске земљорадничке школе, учи-

њени први кораци да се српским трговцима у наро-

читој школи да стручна способност. Још се у доба

прве владе Милошеве осетило да је трговина врло

рентабилно занимање, те јој се свет због тога лако

одавао, и поред тога што је за њу још тада било

потребно имати нарочитих способности и бити до-

бро писмен. Чакиљудиза трговину природно обда-

рени, а неписмени, какав је случај био са Милошем,

морали су при разгранатим трговачким пословима

тражити ортаке за унутрашњу трговину и у тргови-
ни са иностранством ослањати се највише на савете

окретних београдских Евреја и Цинцара, што није
било нимало згодно. Због тога је Министарство
просвете 23 септембра 1844 публиковало закон о

установљењу Послено трговачког училишта, после

чега је, на основу закона, отворена и прва школа.

Школа је кроз три разреда имала ученике да уведе

у познавање, сем српског, још грчког и немачког је-
зика, географије и историје, затим књиговодства,

кореспонденције, науке о трговини, технологије, по-

знавања робе и економије. Право на упис имали су
сви ђаци који су имали ма који свршен разред

основне школе и гимназије, или разних приватних

школа, грчких, немачких итд. Ова неједнакост у по-

гледу прве претспреме, недовољан број наставника

и њихове недовољне стручне способности утицали

су на рад у школи, те он није дао очекиване резул-
тате. Ипак се школа којекако одржавала четрнаест

година, за које ју је време свршило свега 45 учени-
ка, од којих само један са „превасходним”
Чак се у указу кнеза Александра, којим је ова шко-

ла укинута и другом замењена, констатује да она

»не одговара своме захтеву». Укинута 3 јуна 1858,

она је 11 августа исте године замењена новом шко-

лом, која ће носити назив „Трговачка школа”.

„Искључителна је цјел овог заведенија младиће,
основно свеобште предходително изображење полу-

чивше, шпецијално за трговину по свима ове одно-

шенијама теоретически и практически приугото-
вити”. И ова се школа борила са свима тешкоћама

раније школе, а директор јој није знао чак ни срп-
ски језик. За контрактуалног директора био је по-

стављен Филип Силвестер Нигрис, који је са мини-

старством кореспондирао или на немачком или на

италијанском, а држећи ђацима и предавања на

овим језицима имао на часовима и тумача. Због

овога је 5 маја 1860 год. Нигрис отпуштен, те је
отада па до затварања школе директор јој Ми-

лан Миловук. Школа је трајала 7 година и није
успела да се одржи. Трећи јој разред није никако

могао бити отворен због малог броја, јер су још и

у оно доба ђаци посећивали оне школе које ствара-

ју државне чиновнике. Иако je влада настојавала да

се дође до спремних трговаца, чак су и трговци

мислили да се трговина може водити без икакве

стручне спреме и зато ни своју децу у трговачку

школу нису давали.

Убрзо за укидањем Трговачке школе 9 јуна
1865 год. изашао је закон о устројству Реалке. „Ре-
алка је училиште у ком се младеж обучава у по-

лезним знањима за грађански живот и спрема у

исто време за слушање виших техничких наука”.

Науке које су спремале младеж грађанском животу

биле су: кореспонденција, књиговодство, познава-

ње најобичнијег рукоделног материјала у трговини

еспапа, популарна народна 'економија, наука о тр-

говини и историја трговине и других заната.

И ова школа није постигла свој циљ. Надлежни

су мислили да ће се њени свршени ђаци одати сло-

бодним професијама, међутим већина је ђака оти-

шла на Велику школу, неки су отишли у војну ака-

демију, богословију или учитељску школу, док се

врло мали број одао трговачким и индустријским
предузећима. Држава је оваквим резултатом била

незадовољна, те је законом од З-ХП-1873 из на-

ставног плана избацила многе трговачке предмете,

задржавши само кореспонденцију, књиговодство и

познавање робе. Пет година доцније, 1 септембра
1898, из плана су избачени и ови трговачки предме-

ти, а остала је само технологија са историјом
техничких проналазака. Тиме је Реалка у себи изгу-
била сваки траг трговинске наставе.

Кад су из наставног плана Реалке 1873 год.

укинути многи предмети из трговинске наставе др-

жава је осетила потребу за отварањем чисто трго-

вачке школе. Потребу за оваквом школом осећали

су врло много и београдски трговци, те је највише
њиховим заузимањем 1 маја 1881 год. отворена

Приватна београдска трговачка школа. Школа је
имала мало ђака. Они су плаћали школарину 180

дин. годишње, а држава је потпомагала школу са

5.000 дин. годишње. Не имајући довољно матери-

јалних средстава школа је упркос напорима управ-

ника Фрање Фишека борила се са материјалним нез-

годама пуних 11 година, и факат да ни она није
могла одговорити постављеном задатку нагнао је
државу да ову приватну школу претвори у држав-

ну, те је 22 јануара 1892 г. изашао Закон о Трго-
вачкој школи у Београду.
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Претварањем приватне трговачке школе у др-

жавну отишло се добар корак напред, јер је у новој

трговачкој школи било заступљено 19 махом струч-

них наставних предмета, а било је предвиђено и

оснивање школске књижнице и разних збирки и

лабораторија. Циљ школе био је теориско и прак-

тично стручно образовање у трговачкој и финан-

сиској струци. Школа је имала три разреда, са ис-

питом спремности. Ни она није потпуно одговорила

свом циљу, јер није имала довољно сталних струч-
них наставника, добру зграду, кабинете, лаборато-

рије, израђене уџбенике итд. Трајала је осам годи-

на, па је најзад Законом о трговачкој академији од

14 јануара 1900 год. претворена у Државну трго-

вачку академију.

Нова школа имала је скоро исти циљ који и ра-

нија, само јој је ранг био нешто виши од средњих

школа. Поред тешкоћа које је имала ранија школа

ова је имала и једну више: претерано велики број

ученика по разредима. Ну мало по мало тешкоће су

опадале и Државна трговачка академија у Београ-
ду, једина државна школа те врсте у Србији, дава-

ла је нашим трговачким и финансијским пословима

све спремније људе. Стално усавршавајући се, шко-

ла је радила све до Светског рата, па је после рата

у врло тешким материјалним и другим приликама

њен рад обновљен. И ове су тешкоће брзо откло-

њене све већим школским буџетом, одабирањем ђака

при упису и испуњавањем наставничког кадра

стручним људима. Школа је добила лепу, нову др-

жавну зграду, из које се после кратког времена исе-

лила, да се усели у своју нову, најлепшу школску

зграду у Београду, задужбину почивших трговаца
Васе и Николе Радојковића, из које и данас сваке

године, као из кошнице, излеће у живот рој од по

стотину свршених матураната.

Приватни покушаји
Наше се досадашње излагање односило на

пажњу коју је држава указивала трговачкој на-

стави.. Ваљда зато што та пажњ’ није била до-

вољна, или пре зато што је то живот изискивао,

код нас су отваране трговачке школе и приватном

иницијативом. Истовремено кад је држава за тр-
говинску наставу показала прво интересовање по-

јављују се и прве приватне трговачке школе, Таква

је Грговачка београдска школа, коју је
1843 год. отворило »Обшчество вароши Београда«,
решењем бр. 524 од 30-IХ-1843. Ње је брзо нестало

због оснивања Послено-трговачког училишта у 1844.

Како је Послено-трговачко училиште радило само

радним даном за редовне ђаке, нису га могли по-

сећивати калфе и шегрти, те је то дало разлога
неколицини просвећених људи да замоле Попечи-

тељство просвете да се у Београду отвори школа за

шегрте и калфе, која ће радити само недељом. Пе-

тог јула 1845 год. Попечитељство је одобрило отва-

рање оваквих школа. Школа оваквог типа једва се

одржала непуну годину дана у Београду па је
нестало због тешкоћа које није могла да савлада.

Нов покушај отварања недељне трговачке

школе за калфе и шегрте обновљен је 1860 год. И

овај је покушај пропао у Београду и унутрашњости

највише стога што трговци и занатлије у масама

нису схватили потребу школе, ни помирили се са

мишљу да им шегрти треба да буду писмени. Отуда

су ове школе имале свега по који месец живота,

па су остале без ђака. После овога требало је дуже

време чекати да се овакве школе опет појаве. У

већим варошима по Србији држава их је отварала

и оне су као вечерње и недељне којекако живота-

риле. Пошто ни оне нису биле корисне, укинуте су

1900 год. и обновљене тек 1904. Тада их је било по

свима градовима Србије, који су имали преко 5.000

становника. У доба њиховог усавршавања затво-

рене су због ратова и понова отворене тек у 1919.

Отада до данас отворене су оне у свима већим

местима и у проширеној домовини, и о њима се ста-

ра, сем локалних корпорација и општина, и Мини-

старство трговине и индустрије, које има и наро-

чито седмо одељење за занатску и стручну

наставу.

Оснивање Школе Б, Т. О.

Стање државних и приватних трговачких и

занатских школа било је рђаво више стога што

им трговци и занатлије нису давали моралну пот-

пору, него ли стога што их држава није матери-

јално довољно потпомагала. Трговачки сталеж је

у масама био у питању школског просвећивања

консервативан. Против школа војевала су миш-

љења и стварност, која није мењана. Закон о рад-

њама није постојао, експлоатација млађега била је

неограничена. Радње су се отварале у рану зору,

затварале касно у ноћ. Да се против оваквог

стања ствари створи и рашири мишљење требало

је времена. Природно је да се временом међу тр-

говцима створио већи број људи који су схватили

да се стручна школа за калфе и шегрте мора

отворити пошто пото и да је њихово лично ста-

рање највећа морална гаранција за опстанак и

успех саме школе. Због тога су се на посао дали

најпре београдски трговци. Године 1880 основана

је најпре Београдска Трговачка Омладина са ци-

љем да око себе окупи сав београдски трговачки

сталеж и трговачки подмладак издигне духовно и

морално и помогне га материјално. На скупштини

23 маја 1882 год. одлучено је да се у циљеве Бео-

градске Трговачке Омладине сем оснивања читао-

нице и књижнице унесе и отварање празничне тр-
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говачке школе. Иза овог закључка Управни одбор
бацио се на посао око оснивања школе и израде

школског програма. У ужи одбор за овај посао

изабрани су Тодор Мијаиловић, претседник, Коста

Д. Ризнић, деловођа и чланови Јован Тадић, Ми-

лорад П. Николић, М. Цветковић и Коста Влашко-

вић. Ужи је одбор после дужег већања израдио

план за један тромесечни курс, коме је дато име

Вечерња трговачка школа. Са уписаних 96 уче-
ника школа је почела рад 1-ХП-1882 год. у здању

Велике школе. Њен је рад одмах наишао на велмке

тешкоће. Због недовољног разумевања многих по-

слодаваца и нерегулисаног радног времена учени-

ци су школу нередовно посећивали, чинећи нај-
веће напоре да ипак буду што уреднији. Упркос

свему, први напори које су учинили и ђаци, и школ-

ски одбор, и наставници, крунисани су успехом.

Курс је завршен 28 фебруара 1883 год. Овај је

курс завршио и Михаило Ђурић, данас виђени бео-

градски трговац.

Иако је Вечерња трговачка школа дала по-

зитивних резултата осетило се да је немогуће и у

будуће стално се борити са истим тешкоћама.

Тога ради требало је вечерњу школу претворити у

недељну и празничну, а то је било немогуће пошто

су радње тада биле отворене и недељом и пра-

зником. Због тога се управни одбор Београдске

Трговачке Омладине обратио 1883 год. Трговачко-
занатлиском одбору тражећи од њега потпору да

се у празничне и недељне дане дућани држе за-

творени по подне. У Трговачко-занатлиском одбо-

ру овај је предлог једва продро, благодарећи пот-

порама његовог претседника Ђоке Ж. Нешића.

После дуге дискусије одбор је решио да се упути
молба министру народне привреде да он изда на-

редбу о затварању по подне трговачких и занатли-

ских радња у недељне и празничне дане. Мини-

стар је од Трговачке Омладине захтевао прет-
ходно наставни план за недељну школу и имена

наставника, изјавивши да је готов да молби изађе
у сусрет. Управа Београдске Трговачке Омладине
је одмах израдила наставни план и именовала на-

ставнике, но министар се са наставним планом

није сложио и тражио је да се он измени према
његовим примедбама. Управа је покушала да ми-

нистра убеди у своја гледишта, молећи га поново

да одобри наставни план онакав какав је. Мини-

стар је одговорио актом да стога што наставни

план није измењен, не може издати никакву на-

редбу у погледу траженог затварања радњи. Онда

је Управа Трговачке Омладине, највише уз напоре

Милорада Николића, израдила нов наставни план,

ну министар привреде није ни њега усвојио и по-

ред тога што је управа Београдске Трговачке Омла

дине код министра привреде заложила своју ча-

сну реч да ће сви омладинци стечену празничну

слободу посветити искључиво школи.

Тако су сви напори у 1883 и добром делу
1884 године остали безуопешни, Управа Трговачке
Омладине израдила је онда нов наставни план у

духу министрових примедаба и њега је министар

најзад одобрио 22 октобра 1884 год. Одмах је об-

јављен упис и он је трајао до краја новембра 1884

год. У школу се уписало 225 ученика. Ну овај број
одмах опада. Ученици са крајњом муком долазе

у школу јер су радње и даље стално отворене,

стога што министар за њихово затварање не на-

лази ослонца у закону. Због овога је успех био

слаб и 1884 и 1885, а у марту 1885 рад је обустав-
љен због српоко-бугарског рата. Поновно отварање
школе после горких искустава било је немогуће
све док се не реши питање затварања радњи не-

дељом и празником, Из године у годину Управни
одбор Трговачке Омладине проучавао је решење
школског проблема, а 1888 још једном се бе-

зуспешно покушало преко Министра народне при-

вреде да Министар унутрашњих дела изда наредбу
о затварању радњи. Онда се прибегло доброј
вољи самих трговаца. На збору у августу 1888 ре-

шено је да се радње недељом и празником добро-
вољно затварају по подне, како би младеж школу

могла посећивати. Ну и од овог није било ништа

јер сви београдски трговци нису присуствовали
овоме збору и дали своју обавезу, а и нов покушај
код министра остао је без успеха. Па и поред тога

упис је обављен и школа почела рад са 180

ђака 6 августа 1888 год. Почетак њеног рада сим-

патично је поздрављен од стране једног дела све-

сних београдских трговаца, а овога пута и штампа

је о томе проговорила по неку похвалну реч. Ну
због истих узрока који су и раније постојали
школ-а је једва радила и на крају школске године

једва је 50 ученика могло редовно посећивати

предавања. Наредне школске 1889-90 године у
приправно одељење уписало се 27 ученика, у први

разред 72 и у други 33. У школи и њеном раду из-

вршене су тада извесне измене. Тада су предавања

држана само недељом по подне, због чега је школа

добила назив Недељна трговачка школа

Београдске Трговачке Омладине. Сем тога уста-

новљено j’e приправно одељење за шегрте и отво-

рен је други разред. Једна половина ученика свр-

шила је школу са прилично успеха, остатак је од

школе отпао још током школске године највише
због непохађања часова.

Питање отварања и затварања радњи

Потреба да се затварањем радњи омогући по-

сећивање школе осећала се све више. То је дало

повода да се потраже други начини да се то пи-

тање реши. У име Београдске Трговачке Омла-
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дине обратио се за ту ствар г. Марко Вулетић

пок. Димитрију Катићу, потпретседнику Народне

скупштине. Г. Вулетић је Катићу изложио све

шта је у том смислу безуспешно Београдска Трго-

вачка Омладина чинила и шта школа за нашу тр-

говачку младеж значи. У друштву са посланицима

Р. С. Поповићем, И. М. Ристовићем, Т5. Анђелкови-

ћем, Ст. Станковићем, Мих. С. Николићем, Д. Ру-
жићем, Јоцом Ж. Јовановићем-Шапчанином, Д.

Тирковићем, П. Николићем, П. Срећковићем и П.

Вуковићем, Катић је 8 марта 1890 г. поднео Скуп-
штини предлог за измену параграфа 264 крив. за-

кона, Предлог су у Скупштини бранили Д. Катић,

Јоца Ж. Јовановић, Ранко Тајсић и други. Сељаци
и сељачке дућанџије и маловарошки трговци на-

родни посланици одупрли су се овом предлогу, ну

он је на другом читању ипак усвојен са 38 гласова

«за» и 26 «против». Усвојени предлог гласио је:
§ 364 »да се казни у новцу од 10 до 50 динара:

1) који у вароши или селу у недељне дане, као и

на први дан Божића, на Богојављење, на Велики

петак, на Спасов-дан, на Преображење, на Ваве-

дење и о свима народним празницима који су у

шематизму обележени, држе отворене радње и ду-
ћане и у њима раде и пазарују; 2) који у ва-

роши или селу у остале празничне дане, који су у

шематизму црвеним словима означени, за време
службе божје дућан или радњу отворену држе и

у њима раде и пазаре; 3) кафеџије, механџије, хле-

бари и месари, који за време службе Божје радње

отворене држе. У месту где се вашар држи сло-

бодно је после службе Божје радње отворене др-
жати и у њима пазаривати.»

Овај члан закона потписало је Намесништво
17 априла 1890 год. а обнародован је у »Српским
новинама» бр. 90 од 25 априла 1890 год.

Озакоњење Катићевог предлога је највећи
успех постигнут у корист школе Београдске Трго-
вачке Омладине. Сад је требало лећи на посао. На

ванредној скупштини од 3 јуна 1890 год. донета

је одлука да школа постаје сталном недељно-

празничком поподневном школом. Истовремено је
установљен школски одбор од пет лица и изме-

њен програм. Како је закон о затварању радњи
одмах примљен, у школској 1890-91 год. уписало
се у школу 349 ученика.

Даља стремљења и успеси

Ну закон није био чаробан штапић којим би се

постигло све што треба. Са посећивањем школе

ишло је опет тешко. Младићима су прављене све-

сно и несвесно све сметње да у школу не одлазе.
Радно време у радне дане било је неограничено, у
празничне дане радило се и по цело пре подне, па

су многи трговци и за по подне задржавали децу

у дућану. Нешто ови узроци, нешто несвесност

ученика да им је школа потребна и да је нужно

учити, утицали су те је све ишло тешко. Школска

управа је узалуд опомињала на све могуће начине

и децу и трговце да воде рачуна о будућности

српског трговачког подмлатка, о ове вапаје свет

се највећим делом оглушивао, Оглушивале су се

чак и државне власти. Још од 1894 Управа Трго-
вачке Омладине стално се обраћала министру мол-

бом да натера трговце да законску одредбу о за-

тварању радњи извршују и да обавезно уписују

своје млађе у школу. Требало је сачекати тек 1910

годину да напредан и савремен закон о радњама

ову несносну оитуацију учини сношљивом.

Иако су тешкоће и даље лостојале управа

Београдске Трговачке Омладине решила је да их

савлађује до крајњих могућности. На скупштини

од 31 јула 1894 год. решено је да се отвори и виша

школа под нменом Виша недељно - праз-

нична трговачка школа, са два разреда,

за ученике који су свршили четири разреда Школе

Београдске Трговачке Омладине. Име и више и

ниже школе промењено је одлуком XX ванредне

скупштине од 2 јула 1900 год. Тада су обе школе

добиле име Трговачка школа Београд-
ске Трговачке Омладине. Нижи четво-

рогодишњи течај носио је име Трговачка школа

Београдске Трговачке Омладине, а виши, двого-

дишњи течај звао се Виша трговачка школа Бео-

градске Трговачке Омладине. Још од првих дана

живота Виша школа почела је да рамље. Њени су

ђаци обично морали одлазити у војску у току ње-

ног посећивања, у војсци су остајали по две го-

дине, а за њом ретко кад школу завршавали. Зато

је управа Београдске Трговачке Омладине још од

1892 г. почела се обраћати надлежним са молбама

да се ђаци ове школе не узимају у војску док

школу не сврше, да им се као ђацима да скраћен

војни рок и право да полажу иопит за резервне

официре. Ове су претставке остајале безуспешне
све до 1903 год. када је у Измене и допуне закона

о устројству војске од 1903 год. унета одредба,

усвојена од Народне скупштине да «свршени уче-

ници школе Београдске Трговачке Омладине ужи-

вају повластицу за отслужење своје војне оба-

везе у сталном кадру као и свршени ученици тр-

говачких школа на страни.» Овим су свршени ђаци
Више школе Београдске Трговачке Омладине сте-

кли право на скраћени војни рок и право на пола-

гање испита за резервне официре. Од овога се

имала обострана корист. У Вишу школу упиоивао

се и редовније је похађао и свршавао већи број

ученика, а држава је њиме увећала кадар својих

резервних официра. Резервни официри, бивши уче-

ници Више школе Београдоке Трговачке Омладине

узели су сви активног учешћа у нашим ратовима.

Осветлали су образ себи, школи и народу, јер нема
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нашег бојишта на коме нису били храбри и на коме

нису гинули за Краља и Отаџбину.
После ратова новим законом о устројству вој-

ске укинута је повластица за скраћен рок у војсци
свима школама које примају ученике без претходне

гимназиске спреме. Тиме су и свршени ученици

Више школе Београдске Трговачке Омладине из-

губили раније право на скраћен рок у војсци. Ово

их је све тешко погодило јер су сматрали да су жи-

вотима и крвљу часно исплатили раније добивену

повластицу о скраћеном року и да према томе ова

повластица треба да остане у снази, без обзира на

остале школе и установе које немају никакве везе

са Школом Београдске Трговачке Омладине.

Важност овог питања по интересе свршених

ученика Више школе Београдске Трговачке Омла-

дине најозбиљније је схватио ондашњи помоћник

управника школе г. Недељко Савић, садашњи

управник. O’H се сав заложио да се нађе пут и

начин да се изгубљено право поврати.
Главни просветни савет у два маха својим не-

гативним мишљењем враћао је ствар на полазну

тачку. Надлежно одељење у Министарству трго-

вине и индустрије дало Је такође негативно миш-

љење и ствар би потпуно пропала да начелник Ин-

дустријског оделења у Министарству трговине и

индустрије г. Миливоје Савић са секретаром г. д-р

Љубишом Олићем није ствар узео у своје руке и

издејствовао повољно мишљење Министра трго-

вине. После овога, савлађујући огромне тешкоће

у току од године и по дана, управник школе г. Не-

дељко Савић успео је, благодарећи предусретљи-
вости помоћника Министра војске и морнарице, ге-

нерала г. Јовановића, да се ствар спроведе и ово

право поврати. Решењем Министра војске и морна-

рице Ђ.Бр. 11746 од 2 марта 1925 признато је свр-
шеним ученицима Више школе Београдске Трговач-
ке Омладине право скраћеног ђачког рока у војсци
с тим да им ово право не даје никакав други ранг за

државну службу, већ да се имају одати слободним

професијама.
Уколико је у тешким временима, које је пре-

живљавала, напредоаала, Школа Београдске Трго-
вачке Омладине има да заблагодари наЈвише вре-

дним и оданим члановима Школског одбора. Они су

у њој нештедимице радили и сви су за њу заслужни.

Међ првима и најбољима је несумњиво био Милорад
П. Николић. Он је био зачетник мисли о оснивању

Београдске Трговачке Омладине и зачетник мисли

Школе Београдске Трговачке Омладине. Он је шко-

ли био први управник, он јој је улио снагу и дао

правац. Он је 1890 год. био и главни покретач Тр-
говинског гласника, члан његовог уређивачког од-

бора и његов уредник. У покретима Београдске
Трговачке Омладине заузимао је увек са чашћу нај-
одговорнија места и обављао све послове предано

и савесно до самопожртвовања. Смрт га је отргла

Школи, Трговачкој Омладини и пријатељима у 1904.

Благодарећи људима кова Милорада П. Нико-

лића Школа Београдске Трговачке Омладине упр-

кос огромним тешкоћама морала је избити на по-

вршину. Кроз њу су прошле све данашње генера-

ције београдских трговаца и велики број виђених

трговаца у унутрашњости. Њени некадашњи уче-

ници, као трговци, својим врлинама и способности-

ма ушли су у све наше политичке, друштвене, ху-

мане и културне покрете. Одраслима је школа по-

стала највећа љубав у срцу и најдража успомена.

Они је нису никад заборављали. Увек су јој по-

клањали своју пажњу и материјално и морално по-

магали. Извесни су јој, као Јефта М. Павловић и

многи други велики добротвори и пријатељи, плод

свог дугогодишњег рада и штедње, сву своју имо-

вину завештавали. А школа је са своје стране на

рад младеж соколила, подизала је умно и морално.

Школа је постала највеће дело Београдске Трго-
вачке Омладине, морални понос једног друштвеног

реда, који се кроз школу напајајући се знањем и

отачаствољубљем оспособљавао за трговину и ин-

дустрију, за утакмицу са странцем и страним ка-

питалом. Не да се још за сада одмерити огромна

улога Школе Београдске Трговачке Омладине, тек

ће доцније, кад буде повезао све чињенице доба и

људи, историчар моћи о томе много да говори.

Није се само утицај Школе Београдске 1 рго-

вачке Омладине осетио у Београду, већ и у уну-

трашњости. Школа је са својих успеха и органи-

зације послужила за углед многим сличним шко-

лама које су у унутрашњости основане. Она је вре-

меном постала и њихова матица. Њеним успесима

је и сама држава почела поклањати озбиљну па-

жњу. У пратњи инспектора Јована Ст. Бошковића

присуствовао је предавањима у школи 13 септем-

бра 1892 год. лично Министар народне привреде

Светозар Ј. Гвоздић. Одушевљен ученичким зна-

њем и школским уређењем он је, приликом посете

забаве Београдске Трговачке Омладине, 23 јану-

ара 1893 год. предао претседнику Милану А. Пав-

ловићу ово писмо:

„МИНИСТАРСТВО НАР. ПРИВРЕДЕ

ПБр. 197

17 јануара 1893 године

у Београду

Управи Београдске Трговачке Омладине

Потписани министар имао је прилике да се

лично увери, како је Недељно-празничка трговачка

школа Београдске Трговачке Омладине тако уре-

ђсна и руковођена, да своме задатку потпуно одго-

вара и да уопште даје тако повољне и успешне ре-

зултате, да исти могу потпуно служити на част
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Београдској Трговачкој Омладини и њеној Управи
и на корист нашој народној привреди уопште и

трговини српској напосе.

Услед овога потписани Министар сматрао је
за дужност да са овако важним и повољним фактом

упозна и Српску Краљевску Владу која се са потпи-

сатим потпуно сагласила у томе, да Управи Бео-

градске Трговачке Омладине треба дати виднога

знака признања и захвалности за овакав стручан и

патриотски рад.

Према овоме част ми је, како у име Српске Кра-
љевске Владе тако и од моје стране, изјавити најве-
ће задовољство и захвалност Мправи Београдске Тр-
говачке Омладине за њен стручни рад око ши-

рења трговачке просвете. А у исто време, част ми

је ставити на расположење управи за њену недељ-

но-празничну школу за сада на.име помоћи од стра-

не овог министарства суму од једне хиљаде ди-

нара у сребру, коју јој суму уједно и предајем са

овим писмом, молеђи управу, да повереном ми ми-

нистарству пошаље своју квиту на пријем ових

новаца.

Користим се и овом приликом да улрави по-

ред захвалности изјавим и моје поштовање.

Министар. народне привреде
Свет. Ј. Гвоздић, с. р.»

На овој пажњи Управа Београдске Трговачке
Омладине захвалила се 31 јануара 1893 год. Бр. 378

овим писмом.

«Господине Министре,
Писмо господина Министра од 17 о. м. под

Бр. 197, примила је Управа Београдске Трговачке
Омладине, у којем је Господин Министар изволео у
име Краљевске Српске Владе, и у име своје, из-

разити признање управи Београдске Трговачке
Омладине за њен рад око уређења и унапређења
друштвене Трговачке школе.

Претседништво Београдске Трговачке Омла-

дине примило је поменуто писмо са највећом за-

хвалношћу, јер у истом види драгоцено признање
с највишег места, које he оставити својим послед-

ницима с нарочитом препоруком, да сви они својим
радом послуже народној привреди и српској трго-

винској просвети, како би наше друштво и дру-
штвена школа увек били достојни пажње и накло-

ности Краљевске Српске Владе, а нарочито Госпо-

дина Министра народне привреде, као заштитника

друштвене школе.

Претседништво друштвено веома је захвално

Господину Министру и на обилатој помоћи, коју је
1 осподин Министар у истом писму изволео предати
У прави, јер том помоћи од једне хиљаде динара
i права друштвена стављена је у пријатан положај,
да mhoi оме сиромаху-ученику може дозволити и

бесплатно похађање школе. Признаницу на ову

суму послала је Управа 28 т. м. благајничком оде-

лењу повереног Вам Министарства.
Претседништву Београдске Трговачке Омла-

дине част је најпонизније умолити Господина Ми-

нистра да буде тумач код Краљевске Српске Владе

искрене захвалности на признању и одликовању,

којим сте, Господинс Министре, излолели у име Кра-
љевске Владе и у име своје одликовати управу са-

мога друштва, а посредством ње и сву Београдску
Трговачку Омладину.

Част нам је, Господине Министре, у име Бео-

градске Трговачке Омладине- изразити Вам најтоп-
лију захвалност и најодличније поштовање.

Претседник Београд. Трг. Омладине-
Милан А. Павловић

Пословођа
Драг. Ф. Васић

Сведочанство Министра народне привреде о

вредности Школе Београдске Трговачке Омладине

није једино. Г. Милован Р. Маринковић, доцнији ми-

нистар, присуствовао је испитима ! у школској
1890/91 години и отишао врло задовољан, чести-

тајући наставницима и школском одбору на по-

стигнутим успесима како у погледу ученичког зна-

ња, тако и у погледу школског уређења. Кад су пак

Министру народне привреде поднети опширни из-

вештаји о раду у школи у школским годинама

1893/4 и 1894/5, Управа Трговачке Омладине у од-

говор примила је ова два акта:

I.

„МИНИСТАРСТВО НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ

ПБр. 2686

18 јула 1894 год.

Управи Трговачке Омладине

Из овогодишњег извештаја о испитима у Шко-

ли Трговачке Омладине, који је поднео г. Мини-

стру народне привреде потписани и одређени иза-

сланик, г. Министар је добио уверење: да управа

Трговачке школе стално и енергично ради на изво-

ђењу својих задатака и да у том циљу не штеди

ни времена, ни труда, ни средстава.

свију поста!вљенlих задатака на којима
управа ради г. Министар је уочио, да је најважнији
онај, који се тиче образовања и васпитања трго-

вачке омладине, и уверио се, да га је она потпуно

схватила и с успехом га извршује.

Министар народне привреде такође је стекао

уверење: да се ово у првом реду има приписати у

заслугу управи школској, наставницима и надзор-

ним лицима који предавању присуствоваху.

Услед тога г. Министар наредио је да се изјави
његова благодарност како члановима .управе тако

и наставницима школе и њеним надзорницима.
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Срећан сам, што се могу одазвати тој пријатној

наредби и изјавити тој управи своју искрену жељу,

да у своме раду истраје и да њени напори уроде до-

брим плодом.

По наредби

Министра нар. привреде
Начелник

Давичо с. р.»

11.

„МИНИСТАРСТВО НАР. ПРИВРЕДЕ

ПБр. 4336

14. августа 1896 г.

Управи Београдске Трговачке Омладине

Г. Министар нар. привреде расмотрио је из-

вештај о стању и успеху недељно-празничне школе,

који му је Управа Београдске Трговачке Омладине
изволела спровести уз писмо своје од 12 о. м. бр.
214 и наредио је потписаноме, да од стране његове

изјави управи најтоплије признање и захвалност

■на уложеном труду око унапређења омладиноке

школе.

Потписаном је м-ило, што му је пало у део, да

и овом приликом као и пређе, изврши ову наредбу
и да са највећим задовољством констатује: да Упра-
ва Београдске Трговачке Омладине са необичном

вољом и трудом ради на образовању и васпита-

њу трговачке омладине.

Старање које Управа овојој школи поклања

тако је озбиљно и велико да уређењу њене школе

могу у многоме да позавиде други наши просветии
заводи. Брижљивост је велика и о томе потписати

има довољно уверења. Управа не штеди ни једне
жртве која се уопште у интересу школе може при-
ложити.

Овакво старање, нема сумње, морало је и мо-

раће доносити повољне резултате.

Захваљујући Управи на овако савесном и бриж-
љивом истрајном раду око образовања и -васпитања

трговачке омладине, потписани не може да пређе
преко оне жалбе управине, а да не изјави сажаљење

наспрам оних господара који су равнодушни спрам
овакве ваљане установе, као што је Недељно праз-
нична школа Трговачке Омладине.

Трговци као образованија класа људи позвани

су: да од своје стране помажу све оно што има да

послужи као средство за ширење образованости и

утврђивање врлина код наше омладине.

Не само да им је морална дужност, већ су они

на то позвати и самим прописима еснафске уред-
бе. Тако § 7 исте уредбе прописано је, да he се у
трговину само онај за ученика моћи примити, који
је писмен, а §§-има 100 и 101 предвиђено је да је
циљ еснафима, да раде на развитку и цветању за-

ната и трговине.

Што поједини гос-подари неће то да имају у виду
за осуду је, утолико више, што им омладина даје

прилике, да могу олако испуњавати своје дужности.

Да је cpehe, требало би, они сами, као чланови тр-
говачког еснафа да настану: да се за њихове уче-

нике школе отварају, а не још да избегавају од ово-

га добра које им се готово пружа.

Желећи да се Управа Београдске Трговачке
Омладине потпомогне у извођењу задатака које је
себи поставила, потписати је моли, да изволи Мини-

старству народне привреде послати списак свију
оних господара који своје ученике неће да шаљу

у школу, па ће оно учинити даље што је потребно.

По наредби Мин. нар. привреде

Начелник

Давичо с. р.”

Углед школе у земљи

Мало помало до врхова државних допирао је

добар глас о Школи Београдске Трговачке Омла-

дине. Интересовање за њен успех и рад непрестано

је расло. На њене часове долазиле су најеминентније
личности. Тако су школу посетили Министри народ-

не привреде др. Ђока Николић (1901) и др. С. Ра-

довановић (1903), са начелником трговачког оде-

љења Марком Трифковићем, претседник Београдске
општине Коста Главинић (1903 и 1904), начелник

грговачког одељења Мин. нар. привреде Милош

Христић (1912) и други. Сви су успехом школе били

задовољни и сви су честитали наставницима, одбо-

ру и ученицима.

Школу је високом пажњом удостојило и Ње-

гово Височанство Престолонаследник Александар

посетом од 11 фебруара 1911 год. Том је приликом

Његово Височанство Престолонаследник прису-

ствовао предавањима и про.питивањима у нижим

•и вишим разредима и праштајући се са претсед-

ником Београдске Трговачке Омладине г. Михаи-

лом Поповићем и управником школе г. Николом

Беловићем благоизволео је изјавити Своје потпуно

задовољство на свему што је у школи видео.

То је Његово Височанство по-новило претседнику

омладине и управнику школе, кад су сви били у

аудијенцији 5 марта, па је том приликом чак Њего-

во Височанство Престолонаследник поклонио Бео-

градској Трговачкој Омладини и Своју слику са

својеручним потписом.

Кад је после светског рата школа опет свом

снагом отпочела рад, пуна као кошница, посетили

су је о испитима у 1923-4 г. Хинко Кризман, Мини-

стар трговине и индустрије, у пратњи начелника г.

др. Стијепе Крпана и инспектора г. др. Душана
Пантића. Исте су је године посетили и г. г. Ђорђе

Вајферт, гувернер Народне банке, др. Драгољуб
Ђ. Новаковић, генерални директор Народне банке,
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Велимир Карић, члан управног одбора Народне
банке, Ђорђе Радојловић претседник Трговачке ко-

море са члановима управе Владом Миленков-ићем,

Петром Чутурилом и Миланом Лујановићем. Сва

су ова господа била пуна задовољства због рада

и успеха у школи. Своје задовољство је јавно из-

ражавао и г. Давид Коренић, начелник стручне

наставе у Мин. трговине и индустрије, кад год је
школски рад инспекцирао.

Углед школе на страни

Добри гласови о школи, њеној вредности и

утицају продрли су и у иностранство. Да о томе

цитирамо само неке чланке. Кад је Међународни

преглед за трговинску наставу, који излази у Ци-

риху (»Revue internationale pour l’enseignement
commercial«) вршио анкету o стању трговинске на-

ставе у државама целог света, у априлској свесци

за 1927 год. г. Милорад Ђерић, професор Трго-
вачке академије у Београду, приказао је стање тр-
говинске наставе у нашој земљи. Из тога чланка

штампаног на француском, до.носимо у преводу

овај цитат о Школи Беогр. Трг. Омладине:

»Међ приватним трговачким школама постоји
и једна која заслужује да се о њој нарочито говори:
то је Школа Београдске Трговачке Омладине (о-
---снована у 1882). Она данас има 2.300 ученика, мла-

дих шегрта и трговачких помоћника, који само

недељом и празничним даном од 7—13 часова по-

сећују часове ове школе. Школа је подељена на

Нижу школу Београдске Трговачке Омладине,
чија настава траје четири године, и Вишу школу
Беогр. Трг. Омладине, чија настава, после четири
године проведене у Нижој школи, траје две године.

Ученици ове друге школе имају право да полажу
испит за резервне официре. У свима насељенијим
варошима у земљи налазе се школе истог типа ка-

квога и Школа Београдске Трговачке Омладине.
Сви ученици ових школа постају трговци. Ове су
школе под надзором Министарства трговине и ин-

дустрије, али њихови ученици и њихови послодавци

сносе све школске трошкове. Школа Београдске
i рговачке Омладине је не само најмоћнија по

броју својих ђака, већ је још најбогатија школска

установа у земљи (сем Универзитета), благода-
рећи великим завештањима трговаца, нарочито
оних што немају деце, а желе да сарађују на умном
и економском напретку земље.«

0 школи се врло похвално изразио још 1905

године стручни минхенски часопис »Monatsschrift

fiir Handels-und Socialvvissenschaften«- Пошто je
најпре приказао рад Школе Београдске Трговачке
Омладине и њој сличних школа, чланак се овако

закључује: -

«Постигнути успеси свих ових недељно-празнич-
них трговачких школа у Србији, а нарочито оне у

Београду која има довољан број ваљаних, спремних
наставника, не само да су задовољавајући него су

то се с правом може казати и сјајни. Откако

постоје ове трговачке школе (Трговачка школа Бео-

градске Трговачке Омладине постоји још од 1887 г.

у Београду) њихов користан утицај већ се знатно

документовао, јер већи део нових фирми у Београду
има овој школи да захвали што су постале. Но Бео-

градска Трговачка Омладина није се зауставила са-

мо на томе, него је покренула и овој сопствени

орган Трговински гласник, који је јако распростра-
њен по целој Србији и на страни, а нарочито међу
Србима у Аустро-Угарској и неоспорно заузима

прво место међу свима српским листовима«.

Сагласност у раду

Шта је све допринело оваквом и оволиком успе-

ху Школе Београдске Трговачке Омладине? Не пот-

цењујући ничије вредности и заслуге, ми ћемо најпре
да похвалимо њене ученике. Марљиви за тезгом, они

су увек до крајњих граница савесни за школоком

клупом. Стога што је чак и данас због недовољног

надзора радно време неограничено, стога што живе

под доста тешким материјалним условима живота,

долазили су они и долазе у школу са жеђу и љу-

бављу према науци. Сви су они п видели и осетили

да су знање, врлине и способности битни капитал

са којим се почиње сваки посао, сви не жале ни но-

ваца ни труда да до тог капитала дођу. Треба их

видети кад се, врло често без топлог одела, скупе

у 7 часова изјутра зими у школи, треба их видети

како са рукама пуних књига, излазе из школских

зграда на подне, или врло доцкан увече. Ови мали-

шани и младићи биће доцније у трговини заменици

данашњих трговачких генерација. Отаџбина у њима

има добре синове, нека спокојно гледа у будућност,
школа их је оплеменила и навикла уверењу да »пре-

гаоцу Бог даје махове«.

Ни са довољно речи не да се довољно преста-

вити братска љубав и енергија чланова Школског

одбора и Управника школе. Кроз школу и школски

одбор прошле су скоро све генерације данашњих

београдских трговаца. Ови људи, заузети радом у

радњама и својим породичним бригама, заморенп

пословима преко целе недеље, не одмарају се ни у

Богом за одмор одређени дан. Недељом и празником

посвећују они бриге и време школским малишанима

и младићима. Очински и братски пазе их и саве-

тују да постану што бољи људи, своЈим вредним и

скромним животом дају пример, како се постаје
човек.

Не треба ни наставнике ове школе заборавити,
иако у њој врше посао који им је занат. Многи од

њих немају потребе да недељом и радним даном до

дубоко увече часове у овој школи дају, али то ипак
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чине стога што су скоро благодарнији деци за паж-

њу и успех, но деца њима, Уважена старина г. Јо-

сиф Ковачевић предаје у овој школи већ четрдесет

три године (од њеног постанка), без смањене љу-
бави и посрнуле воље.

Он је свима досадашњим генерацијама био про-

фесор, те се на његову имену нарочито задржа-

вамо.

Јосиф Ковачевић

директор Реалке у пензији, хон. професор Универ-
зитета и Трговачке школе Б. Т. 0.

На прослави четрдесетогодишњице његовот

наставничког рада у Школи Београдске Трговачке
Омладине, која је одржана на дан школске свеча-

ности 24 јуна 1928 године пред пуном салом Бео-

градског универзитета, а у присуству претстав-
ника министарстава, хуманих, националних и при-

вредних установа, као и великог броја гостију и

пријатеља нашег Удружења, поздравио је славље-

ника Претседник Београдске Трговачке Омладине
г. Благоје Антонијевић следећим речима:

»У овоме моменту када излазим пред Вас

као Претседник Београдске Трговачке Омла-

дине, да Вам у име Омладине и своје изразим

поштовање, захвалност и честитање на Вашем

40-годишњем преданом и истрајном настав-

ничком раду у нашој школи, ја се у мислима

враћам у прошлост за 30 година када сам као

ученик наше школе стајао пред Вама са кре-

дом и сунђером у руци. Тада бејах голобрад
дечко, пред којим стајаше живот и будућност,
а Ви и тада као и данас бејасте неуморни и

увек младићски свеж наш омиљени наставник

Чика Јосиф.

Уверен сам да данас и Вас и мене обузи-
мају иста осећања, осећања радости и поноса.

Четрдесет генерација младих људи прошло је
за ово време кроз нашу школу, у којој сте Ви

уопешно и неуморно сарађивали. Поред хи-

љада других који су нашој школи и Вама

захвални за овај уопех у животу, и ја се данас

осећам веома срећним што могу да Вам као

ваш некадањи ђак, а сада као Претседник Бео-

градске Трговачке Омладине срдачно стиснем

десницу и честитам овај у истини редак јубилеј.
За Ваш рад и заслуге у нашој школи, Бео-

градска Трговачка Омладина одала Вам је у

своје време своје највеће признање и одликова-

ње, изабравши Вас за свог почасног члана. Да-

нас, ја имам пријатну дужност да Вас поздра-
вим са жељом да Вас Бог још дуго поживи

здрава и весела на радост наше школе и свију
нас. Живео«.

Јосиф Ковачевић родио се у Београду 13

априла 1855, где је свршио основну школу и реалку,

у којој је матурирао 1878 год. По свршеном Тех-

ничком факултету био је у почетку инжењер при

Министарству грађевина, па је потом прешао у

просветну струку. По положеном професорском
испиту постављен је за професора, а 1908 год. за

директора реалке.

Од 1887 год. ради као хонорарни професор за

трговачку, банкарску и политичку рачуницу у Тр-
говачкој школи Београдске Трговачке Омладине,

а од 1900 год., на позив професора техничког фа-
култета постављен је за хонорарног професора
Београдског универзитета, где и данас ради.

Оно што школи даје живот и успех, то је по

Чика-Јосифовом примеру заједничка тежња чланова

школског одбора и наставника да се од ове деце

Отаџбини створе ваљани људи.

Разумљиво је да је у оваквим случајевима успех

осигуран.

Управници школе су најбоље енергије и савести

из трговачког реда.'Први управник школе, пок. Ми-

лорад Николић, дао је најлепши пример како треба
радити у њој. Они за њим трудили су се да му

следују.

Јосиф Ковачевић
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Са очајном мањином противу огромне већине

Милорад Николић је водио дугу борбу да у ци-

љеве Трговачке Омладине уђе и школа и заузме

што видније место. Оснивање школе начелно је
свако примао, али се њеном остварењу скоро нико

није хтео посветити, јер се сматрало да се ствар

у оним приликама не може остварити, па је
излишно за њу се залагати. Милорад је докрај-
чио последње снаге, физичке и умне, да школу

оствари. Он се овом мишљу фанатично носио и

њеном остварењу посвећивао и последњи трену-

так слободна времена. Ево дела једног његовог

писма које он, поводом тешкоћа које сусреће при

стварању школе, пише свом најбољем другу г. Ми-

лану Јовановићу, трговцу, онда на усавршавању у

Бечу: »Ја ћу, Милане, колико ми год моје силе и

снаге буду допуштале, радити и даље на оства-

рењу нашег започетог дела, које је и сувише, како

видим, худе среће. Борићу се и отступити нећу до

последњег часа докле не видим да су ми ови

животни дамари и живци пресечени. Кад баш уви-

дим да he Омладина сама том свом једином спа-

ситељу од данашњег грозног стања и једином
творцу њеног унапређивања а нашем несретном

јединчету од своје дубоке немарности и своје
гвоздене зачмалости отесати мртвачки сандук и

жива га у њега закопати, онда hy и ја одрећи
се рада....

Ето дотле, Милане, докле ме оне прве поме-

нуте наде буду подгревалеЈзадићу на нашем худе

среће делу труда и снаге жалити нећу«.
Једна велика творевина, упркос свему, није

смела пропасти код живих, вредних и савесних

људи. За заслужним и неуморним Милорадом П.

Николићем друпи по реду управник школе био је
Милан М. Јовановић, трговац. Осећајући да се

школи не може сав посветити, он се на избору
брзо захвалио. То је исто урадио и трећи управ-
ник. Милан М. Арсенијевић (1899). За њим је за

управника изабран г. Миливоје М. Поповић, трг.,
дугогодишњи школски пословођа и сарадник на

послу пок. Милораду Николићу. Вредан и истрајан
он се свом вољом посветио школи и њеним успе-
сима. За његов заслужни рад Београдска Трго-
вачка Омладина га је изабрала за почасног члана.

За Миливојем су на положај управника школе

долазили стално људи, који су као и Миливоје
проводили претходно дуже време у школској адми-

нистрацији као пословође, благајници или чла-

нови школоког одбора. Оваква је пракса много до-

принела напретку школе јер су је у своје руке
узимали људи који су из ње изишли, који јој ду-

гују за своје опособности, који је воле и апостол-

ски јој се посвећују пренебрегавајући своје по-

слове, своју породицу и свој одмор ради ње. Иза

Миливоја Поповића управник школе је био г. Ни-

кола С. Радовановић у школским годинама 1904/5,

1905/6 и 1906/7. И он се предано и свесрдно ста-

рао и радио да школу унапреди и због свог за-

служног рада у Београдокој Трговачкој Омладини

изабран је у 1921 години за њеног почасног члана.

Наредни управник школе био је г. Милисав

Митровић, трговац, у школским годинама 1907/8
и 1908/9. Одан школи из које је поникао, као што

је био одан раније и доцније и свима другим по-

словима у Београдској Трговачкој Омладини, г.

Митровић је школу не само одржао на висини' на

којој је била за време његових претходника, већ је
и унапредио. После рата он је пет година био и

претседник Београдске Трговачке Омладине и

претстављао је са пуно части. Због тога и због

свесрдног рада у школи изабран је за почасног

члана Београдске Трговачке Омладине.

После г. Митровића у животу нашег народа

наступају пертурбације, најпре изазване анексијом
Босне и Херцеговине, а после заошинуте балкан-

ским и светским ратом. Велики број чланова

школског одбора и огроман број бивших ученика

Школе Београдске Трговачке Омладине отишао је

у рат. У оваквим бурним временима врло је те-

шко одржати једну велику приватну школу. Шко-

ла Београдске Трговачке Омладине преживела је
без уштрба ове бурне године благодарећи уло-

женом напору да се одржи. Тај напор учинио је
са својим школским одбором управник г. Никола

М. Беловић. Још пре но што је на положај управ-

ника школе дошао, г. Беловић је школи учинио

многе услуге. У школски одбор ступио је још
1901 год. а управник школе био је од 1909 до

1921 године, провевши време од двадесет година

на раду пуном напора, одговорности и части. За-

слуга што се за време балканског рата настава

у школи Београдске Трговачке Омладине упр-

кос свима тешкоћама одржала припада г-ну Бе-

ловићу, који је као школски пословођа од 1905 до

1909 год. упознао до ситница школске потребе и

послове. Интелигентан, тих, али врло енергичан и

доследан, г. Беловић је око себе створио коло

вредних и савесних чланова Школског одбора, са

којима је у сваки школски посао унео тачност и

систематичан ред, Школским пословима се толико

одавао да је због њих и своје личне интересе за-

борављао. Школа Београдске Трговачке Омла-

дине имала је велику срећу што је у доба ства-

рања наше најновије народне историје имала за

управника човека таквих врлина и способности, ка-

кав је г. Беловић.

Анексија Босне и Херцеговине, њене штетне

последице на наше привредне прилике у оно доба,

балкански па одмах за њим светски рат од 1914

до 1918 направили су пустош у целом нашем при-

вредном животу, а поготову у редовима ратом
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врло проређених омладинаца. У доба окупације не-

пријатељ је упропастио сав школски намештај и

архиву и г-ну Беловићу је остало да иза рата

уложи огроман труд да се администрација обнови

и школа оживи. Свестан своје дужности г. Бело-

вић је прикупио око себе заостале омладинце и не

жалећи личних напора, а уз свесрдну помоћ та-

дашњег хонорарног чиновника школе г. Живадина
Љ. Весића, постигао је успех брзо и у толикој мери,
да је школа већ 1919 године обновила рад. Због

овакве преданости послу г. Беловић је изабран .за

почасног члана Београдске Трговачке Омладине.
Због тога што је Београд после рата почео

нагло расти број ученика школе Београдске Трго-
вачке Омладине несразмерно се увеличао према
броју предратних ђака. Са школом, која је имала

до 2.000 ученика расејаних у више школских згра-
да у Београду, није било нимало лако управљати
и поред драгоцене помоћи чланова Школског

одбора, којом сваки управник школе располаже.
Са великим бројем и великим тешкоћама храбро
се понео и нови управник школе т. Александар
Ђокић, трговац.

Г. Ђокић био је раније помоћник г-ну Бе-

ловићу, а пре овога члан школског одбора (1906
до 1910) и пословођа школе (1910—1911). Као

управник школе г. Ђокић продужио је напоре г.

Беловића. Дурашан и бдан повереном му послу
и указаној му почасти, он је у времену које је
било још врло мучно и неискристалисано радио

неуморно да већ завидан ниво школе попне на

још већу висину. За све време његовог управљања
школа је стално напредовала, због чега је Трго-
вачка Омладина на својој редовној скупштини
изабрала г. Ђокића за свог почасног члана.

Са даљим бројним рашћењем Београда растао
је и број ученика школе Београдске Трговачке
Омладине. За време садашњег управника школе г.

Недељка Савића тај је број до пре годину дана

прелазио цифру од 2.000 ученика, па је сад, нај-
више због привредне кризе и због тешкоћа што

се и даље неке радње доцкан затварају, или се

помоћници у затвореним радњама принудно дуго
увече задржавају, почео да опада. Противу ове

несавесне и одавно уврежене навике чинили су
управник школе, школски одбор и целокупна упра-
ва Београдске Трговачке Омладине претставке и

код власти, и код трговаца, али зло није ни до
данас искорењено. Ну школа се ипак, упркос свему,
не само одржава, већ и даље напредује, тако да

данас она у Београдској Трговачкој Омладини
претставља најдрагоценију и најбоље уређену тво-

ревину, чији је опстанак осигуран за сву будућност.
Као и претходници г. Савић је био на разним

дужностима у Школи Београдске Трговачке Омла-
дине. По свршетку школе и отслужењу кадра иза-

бран је 1911 год. за помоћника пословође школског

одбора. У том је звању провео време до 1920 год.,

па је у 1921 год. изабран за помоћника Управника.
За Управника изабран је 1924 год. на којој се дуж-
шости и данас налази.

Као пословођа, потпомогнут радом свог по-

моћника, сада већ почившег Светислава Ђорђевића,
г. Савић створио је могућност да се школа преме-
сти из тескобне основне школе на дунавском крају

у удобну и хигијенску зграду Друге мушке гимна-

зије. Како је број ученика стално растао доцније су

поједими разреди распоређени по зградама Трго-
вачке академије и Треће мушке гимназије, где су
и данас.

На конгресу у Новом Саду 1928 год. поднео је
г. Савић још један реферат о стању наставе, те му

је том приликом стављено у дужност да испита мо-

гућност превођења наставе са недељно-празничких
на вечерње свакодневне часове, ствар са којом су
због радног времена до данас сви покушаји остали

узалудни.
Г. Савић је још организовао и Екскурсиони

фонд Школе Београдске Трговачке Омладине. Као

вишегодишњи члан савета за професионалну на-

ставу у Министарству трговине и индустрије сво-

јим радом учинио је великих услуга Беогр.
Трг. Омладини и Савезу трговачких омладина.

НедељКо К. Савић
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Данас је њему и Школском одбору највећа

брига да види сопствену зграду Београдске Трго-
вачке Омладине у којој he бити смештена школа.

У том случају садашњи програм могао би се заме-

нити са модернијим и савршенијим који школи на-

мећу већ одавно животне прилике.

Данашње стање Школе

Данашња школа стоји на броју од око 2000 уче-

ника. Иако њена настава није обавезна ипак је по-

сећују скоро сви свесни трговдчки помоћници у

Београду.
Задуго је радно и школско време заузимало

само недеље и празничне дане, било пре, било по

подне. Како се временом школски програм проши-

равао и како су увођени нови предмети, празнични

дани нису више били довољни за пуну наставу, те

су од 1922/3 године ученици Више школе морали
посећивати школу двапут по два часа преко неде-

ље, у радне дане увече од 8х /2 часова. Циљ
школе је да се ученицима даду теориска објашњења
послова којима су у радњама већ потчињени, а по-

ред тога да им се да веће познавање из трговачких

знања, да им се отвори један шири умни хоризонт
и да се морално и национално васпитају негујући
врлине и љубећи Отаџбину. Ове задатке, под још
увек тешким приликама, школа испуњује у крајње
могућој мери. По последњем наставном плану у

школи се уче ови предмети:

У 1 разреду: краснопис, соколство, српски је-
зик и рачун.

У II разреду: српски језик, рачун, књиговод-

ство, кореспонденција.
111 разреду: српски језик, рачун, књиговод-

ство, кореспонденција, трговачко право и менично

право;

У IV разреду: рачун, књиговодство, кореспон-
денција, трговачко право, менично право и сте-

чајно право;

У I год. Више школе: познавање робе, грађан-
ско право, економија, општа економско-саобраћај-
на географија, немачки језик и контоарски послови;

II год. Више школе: познавање робе, грађан-
ско право, економија, општа и национална економ-

ско-саобраћајна географија, немачки језик, цари-
ништво и контоарски радови.

Сем побројаних предмета, као обавезних, што

год се чешће може ученицима се дају моралне по-

уке и поуке о здрављу, сем тога не пропусти се у
школској години ниједан национално-историски
значајан дан, а да се о његову значају не одржи
ученицима предавање о његовој важности. У таквим

i ренуцима увек се ученицима скреће пажња да

одају поштовање жртвама, великим људима и зна-

чајним догађајима, да воле и бране уједињену и ве-

лику отаџбину.

Од државе школа не добија никакву матери-

јалну помоћ, већ се сама издржава новчаним при-
лозима добрих људи, нарочито трговаца, и школа-

рином коју плаћају сами ученици. Висина школарине

од отварања школе до данас стално је расла, поне-

кад чак и несразмерно, било стога што школа нема

редовно довољне приходе па јој понекад падне мало

прилога, било стога што је све поскупљивало, па и

школарина. Последње три године она се попела на

максимум, тако да ученици I разреда плаћају шко-

ларине 120 дин. годишње, ученици II разреда 160

дин., ученици 111 и IV разреда по 240 дин., I и II год.

Више школе по 300 дин. годишње. Редовни чланови

Београдске Трговачке Омладине не плаћају шко-

ларину.

Сав се приход троши на исплату наставничких

хонорара. У погледу хонорара Управа Београдске
Трговачке Омладине се одувек старала да настав-

н-ике своје школе боље хонорише, да би имала пра-
ва да изабере најбоље међу најбољима и да би им

дала могућности да се свом савешћу и енергијом
школи посвете. И то наставници и раде. Од њена

стварања до данас у школи је радило по више го-

дина 141 наставник. Међу њима г. Јосиф Коваче-

вић држи у школи катедру рачунице већ 43 године,

због чега је, из захвалности и поштовања много-

бројних генерација, изабран и за почасног члана

Београдске Трговачке Омладине и због чега је на

дан нарочито организоване прославе четрдесетого-

дишњице радау Школи Београдске Трговачке Омла-

дине одликован и орденом за грађанске заслуге. По-

следњих година број наставника у школи креће се

између 40 и 50, што зависи од броја оделења у сва-

кој школској години.

Школска година почиње редовно у месецу сеп-

тембру, а предавања престају у другој половини

маја, после чега наступају испити за сваког уче-

ника за прелаз из разреда у старији разред. На ис-

питу се од кандидата тражи довољно знање цело-

купног материјала пређеног у току школске го-

дине и ученик који то не покаже или пада на три

месеца из једног односно из два предмета, или по-

навља разред још на првом испиту, или на другом,

поправном испиту. По свршетку Ниже, односно

Више школе, ученицима се издају сведочанства са

добивеним оценама, потписана од стране Управе
школе и свих наставника који су предмете, поме-

нуте у сведочанству, предавали. Предаја сведочан-

става обавља се свечано на крају школске године.

Одлични и врло добри ученици добијају награ-

де у књигама, а они који преко године нису напра-

вили ниједан изостатак добијају јавну похвалницу.

Последњих година чак најбољи сем књига добијају
и новчане награде. Ове новчане награде давали су

последњих година сами трговци. При Хипотекарној
банци трговачког фонда основан је »Фонд Косте Др.
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Ризнића“ из чијег се прихода сваке године дају по

две награде, једна од 1000 дин, за Вишу школу и

једна од 800 дин. за Нижу школу. У истом циљу

основан је и фонд Ђорђа П. Радојловића.

Школе се са новчаним наградама стално се-

ћају:

Божидар М. Давидовић, трг., свршени

ученик ове школе, приложио је шк. 1927/8 г. у го-

тову 3.000 динара за награду двојици најбољих уче-
ника Трговачке школе.

Индустриск о-кредитна банка Бео-

г р а д наградила је шк. 1928/9 г. првога у рангу свр-
шеног ученика Више трговачке школе трошком за

одлазак на једну од светских привредних изложби;
а за 1929/30 подарила је првом у рангу уложну

књижицу од 10.000 дин.

Браћа Кумануди, трг., Београд подарили

су 500 дин. за награду најбољем ученику школске

1928/9 године.

Екскурзије

Да би умни хоризонт својих ученика проширила,
школа се одувек трудила да изведе и по коју кра-

ћу или дужу научну екскурсију. Како, нарочито у

прво време, ученици за екскурсије нису имали ни

средстава ни времена, екскурсије су биле локалне.

Сваке године у Београду и околини посећивана су

разна индустријска предузећа, берза, новчане уста-
нове итд. Прва даља екскурсија изведена је за

време Ускрса 1904 год. Том је приликом преко 70

ученика са већим бројем професора и са члановима

школског одбора отишло до Пеште да разгледа већа

индустријска предузећа. Иако је ова екскурзија
потпуно успела, није, на жалост, обављена слична

екскурсија свих наредних школских година. Школ-

ске 1906 учињен је тродневни излет лађом до Кла-

дова, потом је идућа година била без екскурсија, па

је тек 1908 организована велика екскурсија за-Со-

лун и Св. Гору. Поред трговачког, ова је екскурсија
имала и национални значај. Наш је Југ још био пгд

турским јармом. Требало је да наша младеж из-

ближе упозна српску дедовину и запоји се љубављу
према нашем националном сну. Да би се овај циљ

што више постигао у екскурсију су позване и остале

омладинске школе из Србије, те се њих 23 позиву
одазвало. Екскурсију су организовали управник
школе г. Милисав Митровић, трговац, и пок. Бори-
сав Б. Тодоровић, професор. Екскурзија је изведена

са пуно успеха. У Солуну је екскурсисте дочекао наш

консул г. Љотић и учинио им огромних услуга, тако

да их је примио лично и Хилми-паша, главни ин-

спектор Маћедоније. У Светој Гори су се излетници

побожно и захвално сетили Немање и Св. Саве, ста-

ре српске славе и величине, њихова се душа испу-
нила жељом да што је некад било наше, опет буде

наше. Вратили су се сви здрави и задовољни, за-

хвални вођама за посвећено очинско старање.

После ове екскурзије све до иза светског рата

није обављена ниједна друга. Међутим, више но

икад било је потребно нашој земљи после рата да

обнови и усаврши своју трговину и да јој младеж

што пре упозна најважнија светска тржишта, бојна
поља и гробља својих савезника. Због овога су

управник школе г. Недељко Савић и професори Ми~

лорад Ђерић и Миодраг Филиповић, са више чла-

нова Школског одбора, одвели 75 свршених ученика

друге године више школе у Француску и Белгију.
Екскурсија је посетила Љубљану, Милуз, Штрасбург,
Нанси, Верден, Париз, Булоњу на Мору, Бланкен-

берг, Остенде, Ган и Брисел, интересујући се свуда

гворницама, слагалиштима, музејима, културним

споменицима, пристаништима итд.

Огроман научни и морални успех ових екскур-

сија потстакао је Управу школе Београдске Трго-
вачке Омладине да се постара да се и у будуће
сличне екскурсије изводе, те је и тога ради на ван-

редној скупштини од 7 августа 1927 год. донет

Правилник о екскуроионом фонду. Правилник садр-

жи 21 члан. Важније су му ове одредбе: Чл. 2. Циљ

фонда је да свршеним ученицима Више трговачке
школе пружи материјалну могућност за научна пу-

товања у циљу познавања трговине, индустрије,
банкарства, саобраћаја итд. чл. 3. Путовања се

изводе на крају школске године под руководством
Школског одбора са наставницима и претставни-

цима Управног одбора. Ова путовања предузимаће
се у нашој земљи и у иностранству, а одлуку о ово-

ме доноси Школски одбор чл. 4. Право учешћа

у путовању имају и остали чланови Београдске Тр-
говачке Омладине, које прими Управни или Школ-

ски одбор ако уплате припадајући део путних тро-

шкова. чл. 6. На једно путовање целог кола не може

се из фонда утрошити издати више него што из-

носи цео улог дотичног кола ученика. чл. 7. Сред-
ства за извођење пута (екскурзије) прикупиће се

од ученика школе у виду улога при упису у школу.
- чл. 8. Улог за екскурсиони фонд обавезан је за

све ученике почев са трећим разредом, ако ученик

није понављао или напуштао школу, и износи укуп-
но 300 дин. за једно коло (4 године) и то: 111 раз-

ред 50 дин. IV разред 50 дин. I и II год, Више

трг. школе по 100 дин. чл. 9. Цео улог једнога кола

улаже се у Хип. банку трг. фонда на приплод. чл. 10

у случају да укупан улог дотичног кола није дово-

љан за пут сваки ученик-екскурсиста доплаћује
потребну разлику. Чл. 19. Члана Школског одбора
и професоре, који he руководити екскурсијом, од-

ређује Школски одбор. чл. 20. Фондом руководи
Школски одбор, а надзорну власт врши Управни
одбор Београдске Трговачке Омладине.
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Нова велика екскурсија изведена је у лето 1928

год. Она је била упућена на Аустрију, Чехословач-

ку и Пољску. И њу је организовао г. Милорад Ђе-

рић, уз припомоћ г. Миодрага Филиповића, профе-

сора г. Синише Стојковића, професора и чланова

Школског одбора. Преко Марибора посећен је нај-

пре Беч, Ческе Буђејовице, Пилзен, Карлови Вари,

Праг, Пођебради, Храдец Кралови, Пардубице, Бр-

но, Краково, Вјеличка, Катовице и при повратку

Братислава.
За овом су екскурсијом јула месеца 1930 год.

50 ученика под вођством чланова школског одбора
г. г. Милована Гођевца и Милорада Јосиног посе-

тиди ЈБубљану, Крањ, Јаворник, Блед, Загреб, Су-
шак, Сплит, Дубровник, Тиват, Прчањ, Пераст, Ко-

тор, Ловћен и Сарајево.

Скоро се неда догледати огромна корисност од

ових екскурсија. У њима се ученици међусобно више

спријатеље и спријатеље се са старешинама. Навик-

ну се једном заувек на једну интелигентну дисци-

плину, коју им не намећу старешине, већ сама

свест. У иностранству, или ван Београда, ученици
сами по себи осете да претстављају узданицу јед-
ног реда и народа, те до крајње мере пазе на своје

држање. Сем овог моралног значаја за њих далеке

-екскурсије претстављају научну вредност половине

њиховог целокупног школовања. Упознавају туђе
земље и обичаје, пореде их са нашим приликама,

шире свој умни хоризонат, прожимају се жељом да

штеде и новац рационално троше, Ништа се кори-
сно не склања испред њихових очију, ништа се од

материјалних жртава не жали да успех екскурсија
буде што потпунији. Приликом њиховог извођења
циља се да се ученицима покаже не само оно што

као најсавршеније и најуређеније може да користи
њима и њиховом будућем позиву, већ се и сав ниво

њихове културе подиже. Њима се показује и објаш-
њава најбоља уметност садашњице и прошлости,

дају се најважнији историски детаљи из прошло-
сти народа кроз чије земље путују, једном речју
чини се све да им се срце оплемени, понашање ва-

спита и умни хоризонат прошири.
Због велике корисности од екскурсија Школ-

ска управа је посветила нарочиту бригу екскурсио-
ном фонду тако да је његов напредак сигуран.
Школски одбор увео је дуже екскурсије по нашој
земљи и иностранству у сталан завршни програм
сваке школске године. Бризи о фонду посветио се

са пуно успеха г. Стојан Младеновић, трговац, члан

Школског одбора. За сада фонд већ располаже
знатном сумом, а кроз неколико година моћи ће се

из њега не само широкоруко помоћи сиромашни уче-

ници да узму учешћа у екскурсијама, већ ће фонд
моћи у току године лепо угостити и сличне екс-

курсије трговачког циља, кад у Београд буде дола-
зила трговачка младеж са стране.

Уџбеници

Још у самом почетку историје Школе Београд-
ске Трговачке Омладине говорило се о тешкоћама

због којих је настава у школи рамала. Тим раније
поменутим тешкоћама треба придодати још једну.
Једно врло дуго време наша стручна трговачка на-

става била је или уопште без уџбеника или без по-

десних уџбеника. Оно што је било написано за.уче-
нике Трговачке академије, није било подесно за

ученике празничних трговачко-занатских школа.

Стога је управа школе Београдске Трговачке Омла-

дине одувек посвећивала пажњу и овом проблему
и решавала га према својим финансијским средстви-

ма. Тако је она за своје ученике оштампала 1896 г.

Менично npaißO од Милоша Т. Туцаковића, 1902 г.

штампана је прва Читанка, 1911 изашла је и Трго-
вачка рачуница од г. Јосифа Ковачевића, потом

идуће 1912 год. појавило се и Менично право од

Ђорђа Б. Несторовића. Ратови су потом онемогу-
ћили појаву осталих стручних уџбеника, те је овај
посао настављен тек школске 1925/6 год. када су
се појавили нови уџбеници и стари у новом изда-

њу: Читанка, Трговачка рачуница, Кореспонденци-
ја, Књиговодство, Трговачко, Менично, Стечајно и

Грађанско право. Ну цела је ова ствар добила оз-

биљан значај тек после конгреса трговачких омла-

дина, одржаног у Скопљу 1925 год.

Једнообразна настава

Великим заузимањем управника школе Бео-

градске Трговачке Омладине, г. Недељка Савића,
наставни план Школе Београдске Трговачке Омла-

дине усвојен је за план свих школа трговачких омла-

дина у држави. Да би се ове одлуке спровеле кон-

грес је решио да се уџбеници Школе Београдске Тр-
говачке Омладине обавезно употребљују у свима

омладинским трговачким школама у земљи. Иза ове

одлуке је Београдска Трговачка Омладина на ван-

редној скупштини од 7 августа 1927 г. донела први

правилник о образовању фонда за штампање уџбе-
ника. На XL редовној скупштини од 1928 г. де-

финитивно је образован „Фонд за издавање уџбе-
ника Трговачке школе Београдске Трговачке Омла-

дине“. Правилник овај садржи 16 тачака, у којима

је обухваћено све оно, што се односи на овај посао.

Поред уџбеннка фонд може издавати и друга науч-

на и популарна дела по нахођењу Школског од-

бора. До сада су средствима овога фонда изишли

ови уџбеници: Трговачка рачуница од Јосифа Ко-

вачевића, Трговачко књиговодство од Кишевића и

Митровића, Трговачка читанка, Трговачка корес-

понденција, Менично право, Трговачко право, Гра-
ђанско право, Стечајно право, Економско-саобраћај-
на географија, Немачка читанка, Народна еконо-

мија и Таблица простих и сложених интереса. Ми-

нистарство трговине и индустрије својом одлуком
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бр. 12467/V од 22 децембра 1926 г. одобрило је да

се ови уџбеници употребљују у државним трговачко

занатлијским школама.

Овим унифицирањем програма и уџбеника по-

стигнут је један морални и научни успех. Издања

се појављују у ниској цени у тврдом платненом по-

везу, тако да због солидне техничке израде једна
књига може да потраје више година, од чега уче-

ници имају приличне користи. Чистим се приходом
од ових књига капиталише фонд омладински за из-

давање уџбеника, тако да ће он кроз неколико го-

дина нарасти до те мере да he ученицима давати

књиге још јевтиније и боље урађене, а моћи ће кроз

кратко време издати и уџбенике које није још издао.

0 фонду за штампање уџбеника води бригу на-

рочити одбор. Његов је претседник г. Милорад Сте-

фановић, први помоћник Управника школе. Економ

и књижничар је г. Александар В. Илић, благајник
г. Војислав Стефановић, а чланови г. г. Стојан Мла-

деновић, Драгољуб Пешић, Ђурђе Миленковић и

Милорад Јосин.

Да на завршетку напоменемо да је Школа Бео-

градске Трговачке Омладине одувек била и остала

понос и највећа љубав београдског трговачког реда.
Уколико тај ред иопуњује дужности трговаца и

грађана престонице, уколико је издипнут морално
и интелектуално, њој, школи, има да заблагодари.
Због тога је он воли и помаже, због тога се шко-

лом и поноси. Желети је само да се што пре учини

још један мали напор па да успех и одужење морал-
ног дуга буду потпуни. Школа нема свог сопстве-

ног крова, а он јој је неопходно потребан и поред
тога што су сва врата београдских школских згра-
да гостопримљиво у слободно време отворена. Тре-
ба нам велика модерна школска зграда, која ће ра-

сполагати не само са довољним бројем хигијенских
учионица и довољним училима, већ школска зграда

која ће за нашу младеж бити сталан кров у сло-

бодним часовима, зграда са одељењима за добру и

јевтину исхрану, са оделењима за преноћиште, са

великим пројекционим салама и салама за потребна
предавања, гимнастику и потребне дистракције,
школа са купатилима, сунцем, чистим ваздухом и

пространим двориштем. Треба да збринемо нашу
децу, нашу узданицу. Не мари ништа што старији
све то нису имали, друкчије онда није ни могло

бити. Сад се мора чинити све за подмладак, иначе

је његова и свих нас будућност у опасности. Чини-

мо оно што раде просвећени народи, то је наш оп-

шти -интерес: „дижимо школе деца нас моле”!

Школски одбори у току минулих 50 година

Школом Београдске Трговачке Омладине ру-
ководио је у почетку једно кратко време Управни
одбор, па потом Школски одбор све до данас.

У почетку од 1890 па до 1895 године Школ-

ски одбор сачињавало је пет лица, изабраних прво

од најревноснијих чланова оснивача, а доцније од

најбољих свршених ученика исте школе. Овај
Школски одбор био је у неку руку отсек управ-
ног одбора за школу.

У школском одбору за ово време радили су

неуморно Сава Богдановић, Сава У. Константино-

вић, Коста Др. Ризнић, Панта Боди, Милорад П.

Николић, Милош С. Томић, Дим. Ј. Живадиновић,
Светозар Н. Швабић, Мих. Л. Ђурић, Љуб. T>.

Мишковић, Миша Полићевић, Миливоје Костић,

Милан' Јовановић, Влајко Гођевац и Ђока Дими-

тријевић.
У седмој школској години 1895/6 пошто се

школа развила у врло важну установу Београд-
ске Трговачке Омладине, Школоки одбор се про-

ширује тиме што добија управника и пословођу
школе и тако постаје аутономна установа.

За првог управника изабран је Милорад П.

Николић, а за пословођу Миливоје Поповић. За

чланове: Влајко А. Павловнћ, Лазар Пољаковић,

Јова К. Јовановић и Гаврило Н. Кики.

Овако састављен Школоки одбор радио је до

школске 1898/9 године. За ову годину били су иза-

брани за управника Милан Арсенијевић, пословође

Душан Милијевић, а за чланове Драгутин Шумаре-
вић, Гаврило Раденковић, Душан Ј. Недић и Ни-

кола С. Радовановић. За следеће школске године

1899 до 1904-5 под управом управника Миливоја
М. Поповића бирани су редом за пословође Јован
Трајковић 1889—1901 и Милисав Митровић 1901

1904 год., за чланове Школског савета (који је уста-

новљен 1901 г. од 5 лица) Никола С. Радовановић,
Игњат Бајлони, Александар Д. Ћирковић, Јован
Трајковић, Милован Д. Лазовић, а за чланове

Школског одбора Љуба Милутиновић, Спира Ми-

лошевић, Душан Недић, Сава Жакула, Сава Марић,
Бошко Јокић, Лазар Миловановић, Анђелко Јераси-
мовић, Атанасије Л. Урошевић, Петар Константи-

новић, Никола Беловић, Чедомир Вуковић, Петар
Кољивратић, Ђорђе Жакас, Наум Тодоровић, Са-

ва Ј. Вучковић, Милорад Јовановић, Војислав Па-

вловић, Сава М. Павловић, Обрад Марковић, Ста-

нимир Радовановић, Милорад Ж. Симић, Дим. С.

Луковић, Драгутнн Д. Радојевић, Антоније П. Јова-
новић, Миладин С. Ђокић, Љубомир П. Лукић, Ми-

лан Б. Томић, Коста Мијатовић, Михаило Митровић,
Стеван Ђикадић, Михаило Шонда, Таса Стојадино-
вић, Младен Комадинић, Никола Деда, Алекса Н.

Антић, Светомир Антоновић, Светислав Јеремић,
Влада Стојанкић, Војислав Ивковић, Драгутин
Ивковић и Алекса Р. Јовановић.

У Следећим школским годинама 1904 до 1907,

под управом управника Николе С. Радовановића,

бирани су за чланове Школског савета и Школског
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одбора у већини они који су поменути у претход-

ним годинама. Навешћемо само нове изабране чла-

нове: пословође су били Милош Д. Лазовић, 1904/5,
Никола Беловић 1905/7, Обрад Марковић 1907/8 и

Жив. Д. Живановић; чланови савета били су Мили-

сав Митровић, Ђорђе Жакас, Наум Д. Тодоровић,
Никола Беловић, Милован Лазовић, Милован Ј. Ма-

тић, Сава М. Павловић.

Од нових лица ушли су за чланове Школског

одбора: Мих. Маринковић, Андрија Тошић, Драгу-
тин Ивановић, Никола М. Радовановић, Андреја
Стевановић, Владислав Стојановић, Богдан Марко-
вић, Драгутин Цветковић, Константин Јове, Часлав

Ђукановић, Михаило Бугарчић, Милош Гајић, Алек-

сандар Димић, Стеван Белка, Хуго Полети, Сима

Џоџић, Милоје Жиловић, Сава Миленковић, Чедо-

мир Живковић, Боривоје Мигрић, Михаило Бугар-
чић, Чед. Ј. Поповић, Стеван Јанковић, ВоЈислав М.

Милошевић, Милан Стојиловић, Миладин Прекић,
Јеврем Солдатовић, Светислав Станковић, Сима Р.

Лазовић, Михаило Тодоровић, Светислав Глишо-

вић, Свелислав ТраЈковић, Живојин Милишић, Ми-

лорад Миленковић, Александар Ђокић, Милан Мак-

симовић, Сретен Ђорђевић, Радош Томић и Љубо-
мир Пајевић.

Године 1907/8 и 1908/9 прима школу под своју
управу Милисав Митровић. Пословођа за прву го-

дину био Је Обрад Марковић а за другу Жив. Д.
Живановић.

Од ове школске године укинут је Школски са-

вет и школом управља само школски одбор који
се са развитком школе бројно повећавао.

За ове две школске године изабран је у школ-

ски одбор нов члан Илија С. Николић.
За годину 1909/10 изабран је за управника

школе и претседника Школског одбора Никола М.

Беловић, а за пословођу Живојин Д. Живановић.
Ове године школски одбор повећава се од 12

на 33 члана рачунајући ту и претседништво. У

1910/11 за пословођу долази Александар Ђокић.
За школску 1911/12 год. поред управника шко-

ле и претседника Школског одбора Николе М. Бе-

ловића установљава се положај потпретседника,
које место заузима Александар Ј. Ђокић, а ново иза-

брани пословођа Чедомир Т. Петровић добија за

помоћника пословође Недељка К. Савића.
Ово исто претседништво остало је и у школској

1913/14 год. са изменом што је на место пословође
Чед. Петровића изабран Драгутин Стефановић.

Поред извесног броја раније поменутих члано-

ва Школског одобра изабрани су у овом периоду
следећи чланови:

Божидар Цвејић, Стеван Цолић, Крста Спасо-
јевић, Тривун Јовић, Милоје Новаковић, Чедомир
Петровић, Милутин Стакић, Тихомир Наловић,
Александар Марковић, Драгутин Стефаиовић, Ми-

лорад Васић, Александар Новаковић, Александар
Рајић, Милорад Рајковић, Милорад Цуцић, Михаи-

ло Ерчић, Милорад Милорадовић, Петар Обрадо-
вић, Љубомир Урошевић, Светомир Вукићевић, Че-

домир Павловић, Љуб. Обрадовић, Светозар Прву-
ловић, Спасоје Кољивратић, Светислав Ђорђевић,
Стојан Антонијевић, Радомир Генић, Душан Петро-
вић, Драгутин Ковачевић, Илија Динић, Божидар
Ђ. Ивановић, Богосав Крстић, Крста Аксентијевић,
Чедомир Тодоровић, Драгутин Колаковић, Милован

Милојевић, Милош Петровић, Торђе Соколовић,
Михаило Карајанковић, Радомир Милорадовић, Лу-
ка Солдатовић, Душан Богићевић, Новица Селако-

вић, Милоје Радошевић, Александар Цветковић,

Душан Т. Вељковић, Иван Павловић, Илија Станој-
ловић, Милан Божић, Милисав Ђорђевић, Миодраг
Младеновић, Никола Петковић, Радомир Ерчић,
Свет. Вукаловић, Св. Петровић, Станислав Мацић.

После светског рата школа је наставила рад
1919 год. са следећим часницима:

У школској 1919/20 и 1920/21 години управник

школе био је г. Никола М. Беловић, трговац, његов

помоћник г. Алкесандар Ј. Т>окић, трг., пословође
за 1919/20 г. г. Драгутин Стефановић трг. и Недељ-
ко Савић, трговац, а у 1920/21 пословође су били

г. Недељко Савић и поч. Светислав Ђорђевић, тр-

говци.

Чланови: Тихомир Наловић, трг., Светислав

Торђевић, трг. књиг., Коста Мијатовић, трг., Ду-
шан Вељковић, трг., Милош Петровић, трг., Ђорђе
Соколовић, трг., Радомир Милорадовић, трг., Лука

Солдатовић, трг., Милоје Радошевић, трг., Стани-

|слав Мацић, трг., Војислав Степановић, трг., Бла-

'гоје Симић, трг., Драгутин Туцаковић, трг., Обрад

Перић, Прока Тасић, Миодраг Јовановић, Чедомир

Димитријевић, Александар Петровић, Душан Нико-

лић, Богољуб Ђукић, Боривоје Коцић, Лазар Лаза-

ревић, Светозар Стаменковић, Божидар Јовановић,
Милисав Ћировић, Ђорђе Дедић, Милорад Томко-

вић, Коста Стефановић, Милан Јовановић, Иван

Павловић, Илија Станојловић, Милан Божић, Ми-

чан Јовић, Милисав Ђорђевић, Јездимир Милосав-

л>евић, Ђорђе Радошевић, Светислав Бранковић,

Милорад Стефановић, Новица Филимановић, Ми-

лисав Ћирковић, Спасоје Кољивратић, Риста Полић,

Јован Милојковић, Никола Јовановић, Јанићије Ди-

митријевић.

У школским годинама 1921/2, 3, 4 управник

школе био је г. Александар Ј. Ђокић, трговац, ње-

гов помоћнинк г. Недељко К. Савић, трговац, по-

словође Светислав М. Ђорђевић и Миодраг Јовано-

вић, трговци, у 1923/4 Школски одбор је проширен
i ако да је први помоћник управников био г. Недељ-

ко К. Савић, други помоћник г. Светислав М. Ђор-

ђевић, па је и број пословођа повећан на три. По-

словође су били: г. г. Миодраг Л. Јовановић, Радо-
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сав Ж. Радосављевић и Драгутин Туцаковић. За

чланове школског одбора, сем ранијих, поменутих

у времену после светског рата, пошто је школски

одбор проширен, изабрани су као нови: Драгољуб
Живановић, Милан Јаковљевић, Илија Зечевић,

Александар Цветковић, Драгољуб Пешић
,

Милош

Радовић, Новица Поповић, Михаило Чутурило, Ра-

досав Радосављевић, Милутин Љубисављевић, Сте-

ван Ковачевић, Ранисав Комадинић, Светомир
Вукичевић, Александар Џелетовић, Милош М. Па-

нић, Димитрије М. Јовановић, Миленко А. Јелић,
Стојан Т. Младеновић, Чедомир С. Марковић, Ра-

досав М. Игњатовић, Аца М. Станојевић, Павле А.

Струнџалић, Петар Б. Станојевић, Чедомир П. Ди-

митријевић, Стеван Ђ. Василић, Војин В. Тешма-

новић и Милан Т. Леро.
У школској 1924/5, 6,7, 8,9, 30 години управ-

ник школе био је г. Недељко Савић. ГБегови помоћ-

ници били су г. г. Светислав Ђорђевић и Милорад
С. Стефановић, до школске 1929/30 године, а у
1927/8 и г. Чедомир П. Димитријевић. Како је први
помоћник управника Светислав Ђорђевић умро,
његово место је попунио г. Милорад С. Стефано-
вић, а на место другог помоћника дошао је г. Дра-

гољуб В. Пешић, и трећи помоћник г. Ђурђе Милен-

ковић. За ово време свака је школска година имала

по три пословође, најпре г. г. Радосава Радосавље-

вића, Ђурђа Миленковића и Чедомира Димитрије-
вића, затим Драгољуба Н. Јовановића и Милорада
Г. Јосиног, у 1927/8 за пословође су изабрани г. г.

Радосав Л. Ненадић и Светислав М. Николић, у

1928/9 први пословођа је г. Милован Ж. Гођевац. У

1929/30 место другог пословође заузео је г. Анто-

није К. Сич, а трећег г. Милорад Станижан.

Поред чланова школског одбора поменутих у

ранијим годинама, за нове су од 1924—1930 још
изабрани: Драгољуб Н. Јовановић, Владимир К.

Валчић, Божидар Ј. Петровић, Јован Р. Ристић, Ди-

митрије А. Кумануди, Петар К. Зотас, Жарко Гли-

горовић, Александар Стојковић, Живојин Михаи-

ловић, Божидар Миладиновић, Милоје Д. Кузеље-
вић, Светислав, М. Николић, Јосиф Ј. Јовановић,
Ђорђе Ј. Прокић, Мирко И. Станојевић, Драгослав
С. Петровић, Војислав Р. Павловић, Милорад Г. Јо-
син, Светозар Јовановић, Аранђел Николић, Витомир

Тричковић, Радован Лазић, Радован Јовановић,

Владимир Ђорђевић, Божидар А. Божић, Миливоје
Хаџи-Михаиловић, Мирко Петровић, Александар

Мирковић, Милован Ж. Гођевац, Петар Трајковић,

Живојин Дробњаковић, Светозар Живковић, Радо-
сав Ненадић, Драгомир Радивојевић, Светислав М.

Николић, Станоје М. Јаковљевић, Александар Љ.

Антоновић, Боривоје К. Анић, Крста Г. Симић, Си-

ма Обрадовић, Александар Мирковић, Бранко Ј. Мо-

старица, Драгић П. Сикирица, Драгослав Петровић,
Радош Илић, Вучић П. Лишанин, Јосип Левар, Ми-

лан Лазаревић, Антоније К. Сич, Радомир П. Зиро-
јевић, Никола Радосављевић, Душан Банковић, Не-

над Ристић, Драгиша Јовановић, Радован Јокић, Ста.

менко Тодоровић, Стеван Јузбашић, Љубомир Ман-

чић, Мирко Марковић, Милан Ратковић, Драгољуб
3. Јанић, Михаило М. Милекић, Благоје Ђорђевић,
Лука Лукић, Божа Максимовић, Богдан Милојковић.
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ШКОЛСКИ ОДБОР 1930/31. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.

Управник школе

НЕДЕЈБКО К. САБИЋ

трговац

11. Помоћнић управнића
ДРАГОЉУБ В. ПЕШИЋ

трговац

I. Помоћник управнића
МИЛОРАД С. СТЕФАНОВИЋ

трговачки деловођа
111- Помоћнић управнића
ЂУРЂЕ Л. МИЛЕНКОВИЋ

трговац

Пословођа
МИЛОВАН Ж. ГОЂЕВАЦ

трговачки пословођа
11. Помоћник пословође

АНТОНИЈЕ К. СИЧ

трговачки пословођа

I. Помоћнић пословође
МИЛОРАД Г. ЈОСИН

трговачћи пуномоћнић
111. Помоћник пословође

МИЛОРАД К. СТАНИЖАН

трговачки помоћник

Ч Л А Н О В И:

Новица С. Поповић

Стојан Т. Младеновић
Миленко А. Јелић

Чедомир С. Марковић
Милан Т. Леро

Петар К. Зотас

Светозар Г. Јовановић
Радован Р. Јовановић
Радосав Л. Ненадић

Владимир Ђорђевић
Миливоје Хаци Михаиловић

Светозар Живковић

Драгомир Радивојевић

Станоје М. Јаковљевић
Крста Г. Симић

Вучић П. Лишанин

Јосип Левар
Радош Н. Илић

Радомир Зиројевић
Ненад И. Ристић

Радован Јоћић
Стаменко Тодоровић
Драгољуб 3. Јанић
Павле Струнџалић
Александар Мирковић
Бранко Ј. Мостарица
Драгић П. Сикирица
Драгослав Петровић
Стеван Н. Јузбашић
Михаило В. Милекић

Мирко Петровић
Благоје Ђорђевић
Лука Лукић
Божа Максимовић

Богдан С. Милојковић
Драгутин Бајић
Гроздомир Марић

Љубиша Зарић
Милан Јанковић

Драгољуб Милорадовић

Богдан М. Мариићовић, секретар Трговачке школе Б.Т.О. ступио је на дужност 1923 год.
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I. Статистика разреда и одељења, ученика, настабниПа, часоба и трошкоба

Б р о ј Б р о ј Y ч е н и h а Б р о ј Toomkobn

-

Шк. год. Разр. Оде- Упи- Отпа- Осталих

на концу
С 6 р ш е н и X

Cbera

cbpme-
них

настаб-
одржања

Год. љења саних лих год. НШ. втш.
ника

Динара п.

1882'3 1 1 96 (Зимска вечерња школа-курс) 3
1883/4 1 1 3

1884/5 1 1 225

1885/6 1 1 Рађено до марта 1886 г. због рата

1886/7 Н и ј е ш b о л а Р а д и л а з б о г р а т а

1887/8
ff ff ff ff

1888/9 i пр.
2 3 180 Од о&е се године почињу бројати школске године 4 176 1.695 30

1889/90 i пр. 2 3 118 6 3.935 50

1890/1 2 пр. 2 5 349 196 153 6.075 40

1891/2 2 пр.
3 6 267 93 174 18 18 7.292 60

1892/3 2 пр.
3 6 363 177 186 18 18 6.670 60

1893/4 1 пр. 3 4 373 16 16 8.501 50

1894/5 5 5 445 235 210 10 10 13 719 8.725 40

1895/6 5 5 344 189 155 10 16 26 12 7.026 —

1896/7 4 5 258 84 174 18 18 760 7.963 80

1897/8 5 7 301 84 217 13 13 14 10.111 30

1898/9 6 7 428 227 201 14 17 31 12 12.043 10
1899/1900 5 8 345 5 340 8 11 19 14 1190 12.400 —

1900/1 5 8 475 169 306 19 17 36 13 1090 11.500 —

1901/2 5 8 478 200 278 17 10 27 13 1320 11.800 —

1902/3 6 9 546 162 384 15 9 24 13 1600 11.600 —

1903/4 6 11 606 258 348 25 9 34 14 1748 12.500 —

1904/5 6 11 670 286 384 27 9 36 14 1678 12.200 —

1905/6 6 11 709 181 528 39 16 55 15 1555 11.679 80

1906/7 6 13 831 250 581 33 17 50 14 2067 12.773 50

1907/8 6 12 818 221 597 41 23 64 16 1861 13.030 40

1908/9 6 14 898 222 676 48 19 67 18 2320 14.471 35
1909/10 6 15 919 216 703 64 21 85 17 2457 15.447 60

1910/11 6 15 1030 375 655 41 25 66 17 2076 14.597 50

1911/12 6 20 1285 366 919 50 31 81 27 2886 18.768 20

1912/13 Преда&ања отпочела
Уписало се: Y I. р. 521; Y II. р.

2 септембра 1912 г.
441; Y III. р, 202; V IV. р. 124. 'У

закључена одмах због рата
I. r. В. Ш. 54; v II. r. В. Ш. 30. Cbera 1372.

1913/14 6 22 1756 820 936 59 17 76 29 3096 20.180 25
1914/19 Шћола није радила због cberckor рата.

1919/20 5 11 660 211 449 14 — 14 17 1476 36.336 30

1920/21 5 16 965 282 683 17 — 17 22 2142 91.306 50

1921/22 6 18 1208 311 897 42 9 51 26 2686 108.172 40

1922/23 6 27 1668 506 1162 105 10 115 36 4253 243.768 50

1923/24 6 31 2033 705 1328 99 22 121 40 5934 349.168 —

1924/25 6 36 2315 800 1515 137 41 178 42 6051 469.836 —

1925/26 6 40 2445 786 1659 134 52 186 48 7970 564.265 20

1926/27 6 40 2331 835 1496 163 58 221 46 7390 553.720 —

1927/28 6 41 2242 757 1485 195 73 268 45 7998 481.800 —

1928/29 6 39 2093 769 1324 196 78 274 45 7062 542.627 —

1929/30 6 36 1969 594 1375 160 121 256 49 7247 555.921 —
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11. Статистика по месту рођења ученика, занимања родитеља,

народности и бере

Из статистике под бројем I Биди се да велиђи број ученикга напушта школу у току школске године.
Obo долази отуда што сталност службе у једној радњи није ничим загарантована. Због тога трго-
Бачћи помоћници bpno често мењају не само радње, beh и градове у којима служе. Уз obo треба
напоменути и то да још не постоји нићаћћа заћонсћа санћција, koja би могла натерати ученика да

школу обаћезно посећује и послодаћца да cbor ученића обаћезно у шћолу даје. Још много штошта

зависи од добре воље. Па ипаћ, број свршених ученића поћазује pasboj свести за наућу и образо-
ћање ћод омладинаца и увиђаћност ћод послодаћаца да им је потребно шћолоћано тргоћачћо особље.
Да би се што ћише спречило опадање ученића у тоћу шћолсће године и губљење у ћремену, ство-

рено је јединстћо наставе између Омладина, kako би ученици прелазећи из једне ћароши у Другу
наилазили на исте услоће шћолоћања.

—

I
—

Место рођења Занимање родитеља Народност В е Р а

Шк. год. Југо-
слађија

Ино-
странство тргођаца

земљо-

радника осталих
Југо-

слођена осталих
npabo-
слађна остале

Y п р о ц е н т и м а (< /о)

1888/9
1889 90

1890/1
1891/2
1892/3
1893/4

1894/5
1895/6
1896 7

1897/8

99- Г—

89- 1Г—

86 — 14 —

1898/9 94- 6 — 37 — 26 — 37 — 79 — 2Г— 82 — 18'—

1899/1900 94- 6 — 37 — 26 — 37 — 79 — 2Г— 82 — 18 —

1900/1 99 — г— 4Г— 29 — 30 — 99 — Г— 76 — 24 —

1901/2 99 — г— 30 — 25 — 45 — 99 — Г— 83 — 17 —

1902/3 100 — — 28 — 27 — 45 — 99 — Г— 85 — 15 —

1903/4 100 — — 30 — 24'— 45’— 96 — 4 — 83 — 17 —

1904/5 99 — г— 26 — 25 — 49’- 99- Г— 83 — 17 —

1905 6 99 — г— 30,— 26 — 44 — 98 — 2 — 83 — 17 —

1906/7 99- г— 43 — 28 — 29 — 99- Г— 84 — 16 —

1907/8 98- 2,— 29 — 29 — 42 — 99- Г— 87 — 13 —

1908 '9 98 — 2 — 27 — 32 — 4Г— 97 — 3 — 85 — 15-

1909/10 9Г— 9 — 30- 32,— 38 — 98- 2 — 87 — 13 —

1910/11 98,— 2 — 27 — 36 — 37- 98- 2 — 85 — 15 —

1911/12 98 — 2’— 22'— 40'— 38 — 98 — 2 — 86 — 14 —

1912/13 Предавања отпочела 2 септембра 1912 г. и одмах због рата закључена

1913/14 99 — Г— 27 — 46 — 27 — 99 — г- 89- 1Г—

1914/19 Школа није радила због светског рата

1919/20 99- г— 34 — 28 — 38 — 80- 20- 80 — 20-

1920/21 99- г— 27'- 33 — 40 — 99- Г— 85 — 15-

1921/22 99 — г— 26,- 36- 38 — 99- Г— 89- 1Г—

1922/23 99 — г— 28 — 40 — 32'- 99- г— 89 — 1Г—

1923/24 99- г— 22 — 46 — 32 — 98 — 2 — 9Г— 9 —

1924/25 98- 2 — 2Г— 46 — 33 — 92- 8 — 92- 8-

1925/26 98 — 2'— 19’- 5Г 30' 93- 7 — 92- 8'-

1926/27 99 — Г— 18 — 53 — 29 — 99- Г— 92- 8’—

1927/28 99- Г— 18' 50- 32’ 99- Г— 92- 8 —

1928/29 98 — 2 — 17 — 52- ЗГ- 99- Г— 9Г- 9 —

1929/30 97 — 3 — 18 — 49 — 33 — 98- 2 — 91,- 9 —
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111. Упоредни преглед расхода и прихода Тргобачке rnkone, Београдсће
Tpro&anke Омладине од 1888—1930 год.

Расход Приход

Шћол. прибор

Година !
Хонорари

настаћницима

и учила, — адм.
особље и по-

луга, — orpeb и

осБетљење и

Y К Y П Н О

Динара
Година Шћоларина

Приход од

Белиће иг-

ранће и

прнлози

Помоћ и

добротвор- ј
ни улози

Укупно
динара

разно

1888 1695.30 1888 1770.55

1889 1693,— 1889 67,- 1431,-

1890 3935.50 1890 780,— 1839.55 400,— 3019.55

1891 6075.40 1891 948,— 2485.45 920,— 4353.45

1892 7292.60 1892 922,— 2638.75 330,— 3890.75

1893 6670.60 1893 1361,— 3412.30 1950,- 6723.30

1894 8501.50 1894 1090,— 3014.70 1532,- 5636.70

1895 8725.40 1895 545.— 2024.40 1000,— 3569.40

1896 7026,— 1896 685.— 1928.01 1800,— 4413.01

1897 7655.— 308.80 7963.80 1897 1028.— 2306.95 1600,- 4934.95
1898 9707,— 404.30 10111.30 1898 1105,- 4010.75 2198,— 7313.75

1899 10479.— 1564.10 12043.10 1899 2333,— 4868.35 2010,— 9211.35
1900 11410,— 1677.95 13087.95 1900 3319 — 5184.50 7481.75 15985.25
1901 9688. - 1608.30 11296.30 1901 981.— 4482.25 1080.80 6544.05
1902 9194,— 1132.10 10326.10 1902 1489,— 4917.70 1793,- 8199.70
1903 9710,— 1296,- 11006,— 1903 1620,— 4629.90 3003.25 9253.15
1904 10046,— 1250.30 11296.30 1904 2872 — 5253.70 3356,— 11481.75

1905 10480,— 2315.70 12795.70 1905 3724,— 5472.65 2444,— 11640 65
1906 10984.— 1327.85 12311.85 1906 6140,— 5861.70 3057,— 15058.70
1907 11630,— 1991.35 13621.35 1907 7653,— 5587.80 2546.70 15787.50
1908 11616,— 2102.89 13718.86 1908 6107.25 4814.15 1193,— 12114.40

1909 13450,— 2285.35 15735.35 1909 6400,- — 1908,— 8308,—
1910 12532,— 2821.12 15353.12 1910 7270,— 5387,- 1030,— 13687.-
1911 14656,— 2795.03 17451.03 1911 9540,— 7223.15 274.70 17037.85
1912 1912 7000.25
1913 1913
1914 10110,— 3065.90 13175.90 1914 8707.30 110.70

1919 7895,— 5623.81 13518.81 1919 25272,— — 550,— 25822,—
1920 32017,— 19885.50 51902.50 1920 34406,— — 4241.— 38647,—
1921 66135,— 25569.40 91704.40 1921 40560,— — 5840.40 46400.40
1922 124880,— 41210.60 166090.60 1922 72840,— 31387,— 36433,- 140660—

1923 207370,— 66613,— 273983,— 1923 93790 — 93218 — 3914,— 190922,—
1924 295750,— 87474,— 383224,— 1924 154660,— 131125.20 635,— 286420.20
1925 383450,— 139953.35 523403.35 1925 159540- 139064.75 1000,— 299604.75
1926 405800,— 189969.50 595769.50 1926 231370 — 154180,— — 385550,—
1927 356073,— 200238.10 556311.10 1927 152330 — 120589.— — 272919,—
1928 377105,— 166481.23 543586.23 1928 126640 — 125684.50 — 252324.50
1929 340210,— 215711.55 555921.55 1929 112040,— 146025.50 7603 — 265668.50
1930 338625,— 224032.61 562657.61 1930 92020,— 120490,- 21251 0,—
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ТРГОВИНСКИ ГЛАСНИК

1891-1931

О штампи. Штампа у Србији у XIX ве-

ку. Прилике у Србији деведесетих го-

дина. Делатност „Трговинског гласни-

ка”. -
Спољна политика. Васпитно

просветни проблеми. „Трговински гла-

сник” после рата. Историјат постанка.

Директори. Уредници. Сарадници.

Београдски трговци понети жељом да добију
лист, који би претежно обраћао пажњу привредним

и културним проблемима ондашњег српског дру-

штва, покренули су „Трговински гласник“ 1891. Он

j’e дуго времена вршио важан утицај не само на пи-

тања трговине и радиности него и на питања про-

светна, верска, културна и национална. Посвећи-

вао је пажњу свима питањима Материјалног и ду-
ховног живота у Србији, увек с намером да послу-
жи општем народном напретку и Србији као др-

жави. Од првог његовог броја па све до сад, гово-

ре-ћи о „Трговинском гласнику", мора се говорити
о свима важнијим питањима из области спољне или

унутрашње политике. Мора из простог разлога, јер
је он говорио о њима, а често утицао на њихов по-

станак или развитак. Историјски преглед „Трго-
винског гласника“ за протеклих 40 година може

се добити само кроз историјски преглед догађаја и

привредног развитка у нашем народу за тај период

времена. Стога сматрамо да је о „Трговинском
гласнику" једино правилно говорити истовремено
са радом и развитком Србије и Југославије.

О штампи. Штампа је најкориснији пратилац
културе. Она је школа, коју учи највећи број људи.
Штампа популарише науку, социјализира знања,

пропагира напретке и изуме људске. Она је из људ-
ског друштва протерала масу заблуда. Можда је
уништила више заблуда, него научила истина. От-

крила је масу недела, изобличила војске деликве-

ната, учинила драгоцених услуга социјалном на-

претку. Она је службом добру и ратом незнању и

заолудама помогла моралном и интелектуалном
преображају друштва. Пре развитка штампе знање

је било добро само извесних, изабраних, можда об-

дарених ако не срећних. Штампом постаје добро
свих. ()но се макар и смањено, бар оно што је ну-
жно, чини доступним свима, широким слојевима,
народу. Велики замах у просвећивању, у подизању
народних маса, током XIX века, дугује се у првом
рсду штампи. Она је, онаква каквом је била, са свим

манама и врлинама, највише помогла подизању on-

штег културног нивоа данашњег човека.
Данашња цивилизација не да се разумети без

штампе. Штампа је њен пропагатор и пратилац.
Човек данашњице има конституционалну потребу
за штампом. Она му је пријатељ, дРуг, разбибрига

и саветник. Из ње учи оно што му треба, учи како

други живе и мисле, она му је избрисала међе у про-

стору и времену. Штампа је приближила прошлост,

садашњост и будућност. Саставила их је у једну
тачку, као што је поређала заједно континенте по-

пут редова у колони. Постала је духовном потре-
бом као што је храна физичком. Стога је њен ути-

цај велик, огроман. Он је утолико већи, уколико је

народ културнији.
Штампа утиче, али и трпи утицај. Она је баро-

метар духовне висине народа. Каква je штампа, та-

кав је душевни живот маса. Уколико је она боља,

утолико је народ већи, развијенији, умнији. Са по-

дизањем нивоа једног друштва, подиже се и њего-

ва јавна реч. Али, тешко је замислити подизање

друштва без утицаја штампе. Не треба заборавити,
да је штампа, после основне школе, школа коју
■стално учи највећи број људи. Отуда легитимна теж-

ња свих реформатора, државника, људи или удру-

жења са погледима на будућност —• да створе јавну

реч, да је учине што бољом и што раопрострањени-

јом. Старало се, одувек, да се дадну истине и поуке

што лакше, у што живљој и привлачнијој форми.

Просечан човек има тежњу да сазна, да научи,

али са што мање труда, са најмањим замором. Увек

се више траже новости него мишљења, као што се

воли пре видети или чути, него размишљати, зама-

рати мозак. Отуда је развитак штампе вечито у

току, истражују се методи рада, проналазе сред-

ства да се најбрже и најлакше утиче на свест су-

грађана, читалаца. Током последњих 100 година учи-

њен је огроман напредак, створена је новина лака,

обилна новостима, са богатом ризницом знања, које

се даје најпривлачнијим и најинтересантнијим на-

чином. У тежњи да се сликом, згодном фигуром,

афористичкпм путем или сликовитом прнчом пре-

несе знање, можда се и грешило, заборавило се

или j’e понекад жртвовано битно споредном. Али,

мора се одати признање оном сјајном духу људском,

који је створио модерну штампу, јер је са њом ство-

рио најсавршенији изум за облагорођење срца чо-

вековог и подизање ума његовог.

Штампа у Србији у XIX веку. У Србпји се те-

шко рађала јавна реч, као што је тешко и са муком

она н постала. У средини примитивној, неписменој,

где се мислило више на одржање личности него на

просвећивање њено, и више на- одржање државе него

на културно подизање маса тешко може поста-

ти модерна штампа. У доба после устанка требало

је прво изградити државу. Сви су напори били упу-

ћени у том правцу. То је скоро сво доба Милошево,

Александра Карађорђевића и Михаилово. Просве-
ћивање није пренебрегнуто, али је улазило у други
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план. Одбрана од Турака, организација државе и

ојачање њене материјалне силе, било је прече од

ширења свих знања онога доба. Требало је прво
бити јак човек, па онда просвећен човек. Стога се

прво тежило да се сељак, који је био скоро све, оку-

ћи, да му се огарантује земља, да се учини матери-

јално јаким и да се веже неразривеним везама за

своју државу. Затим, морала се организовати на-

родна власт и оружана сила. Држава je организа-

ција. Стога, ако је добро организована јака је, моћ-

на је, ужива респект својих грађана и љубав њи-

хову. У првом добу учињено је све да се она органи-

зује. Прве народне старешине осећали су ову насу-

шну потребу и радили су по својој најбољој свести

да је задовоље. И заиста су поставили темељ јед-

ној организацији, која је преживела много патњи,

много искушења, али је испунила своју мисију до

краја. Србија је са пуно части одиграла своју исто-

риску улогу.

Првих деценија после постанка Србијиног сва-

ки потстрек за акцију, сасвим природно, долазио је
одозго, од кнеза или његове владе. Могло се по-

чети или допустити само оно, што допусти врховни

шеф и његови саветници. Тако средства и могућ-
ност да се почне са штампањем каквих било публи-
кација дао је кнез Милош*). Он је поручио прву

штампарију из Петрограда. Први рад ове штампа-

рије била је књижица „Средство против холере“,
објављена 9 септембра 1831 год. После дугог ко-

лебања, кнез Милош је пристао 1834 год. да се поч-

не са штампањем „Новина Србских”, под уредни-
штвом „секретара књажевске канцеларије" Дими-

трија Давидовића, које су се 1845 год. прозвале

„Србске Новине“ (данашње „Службене новине“).
То је најстарији лист. Од 1843 год. почео је у Бео-

граду излазити на српском и немачком језику „Срб-
CKiji Улакт>“ (Serbischer Courrier), чији је уред-
ник и издавач био Максим Симоновић, То је била

нека врста полузваничног листа. Престао је излази-

ти 1844 год. После тога излазио је већи број ли-

стова, који су били кратког века. Тако је Павле А.

Поповић 1847 почео издавати у Београду „Новине
Читалиштва Београдскога“ (престале 1848), Алек-

сандар Андрић издавао је 1860—1867 год. „Свето-
вид“ (овај лист пренео је Андрић из Беча, одакле

је побегао због штампарских кривица). Љуба Не-

надовић покренуо је 1850 год. књижевни лист „Шу-
мадинка", који је писао и о политици, те му је исте

године било забрањено излажење. „Шумадинка“ је
поново покренута 1852 и излазила је с прекидима

до 31 дец. 1857. Ондашње прилике онемогућивале
су да се штампа развије. Доласком на престо кне-

за Михаила почео је мали преокрет на боље. Тада

је 1863 год. банкар Ј. Кумануди покренуо „Трго-
вачке новине“ под уредништвом Милана Миловука,
али су оне престале излазити већ исте године. Ду-
жег века су биле новине „Србска Народност" Сте-

вана Влад. Каћанског од 1862—1863. Конзерватив-
ци су покренули 1861 полузванични лист „Видов-
дан“ под уредништвом Милоша Поповића. Излазио

је до 1867 год. Либерали су покренули лист „Срби-
ју” под уредништвом Љубомира Каљевића. Пре-
стао је излазити 1870 као један од најбољих идео-

лошких листова ондашње српске штампе.

Тек седамдесетих година, кад су основни др-
жавни проблеми нашли решење, почео је јачи раз-
витак штампе у Београду. Осећање сигурности др-
жаве, олакшање од вечитих брига за одржање, он-

да кад се традиција ропства удаљила, кад су до-

шле свеже генерације до снаге и до речи, кад је
духовни живот Балкана почео да се приближава
западу отпочео је и развитак јавне речи, наро-
чито у Београду. Београд постаје средиште срп-
ског духовног живота па и штампе, док је то пре
била Јужна Угарска. У то време покреће се „Говор-
ница” (1870), „Трговачки гласник” (излазио 1871

под уредништвом Чедомира П. Маринковића), „Ју-
гословенска Звезда“ (1871), „Уједињење“ (1873),
„Београдске Новине" (престале 1875), „Шумадија"
(престала 1876) и други. Треба поменути да је 1871

покренуо Светозар Марковић „Радника“, први ео-

цијалистички лист не само Јужних Словена него и

целог Балкана.

У јеку политичких страсти почела се нагло ра-

звијати страначка штампа. Све политичке странке

покренуле су своје листове: напредњаци „Видело“
(1880), либерали „Српску Независност“ (1881), ра-
дикали „Самоуправу“, социјалисти „Радник“ (1881)
и „Борбу“ (1882). Поред ових постојали су „Бео-
градски Дневник", и „Народно Ослобођење“ и не-

колико сатиричних листова. У току осамдесетих го-

дина покренути су још радикални „Одјек“ и патри-
отска „Велика Србија".

Јован Скерлић извео је морално политичку кла-

сификацију штампе у Србији сасвим тачно. Он ка-

же да су: „шездесете године у српској штампи обе-

лежене појавом и моралним успехом либералних

органа“.... „Седамдесете године имају за каракте-

ристику појаву и морални успех демократских, со-

цијалистичко-радиlкалских листова”.

Сви листови били су искључиво политички, ор-
гани појединих политичких странака или покрета.
Тек деведесетх година настао је важан прелом у

српској штампи. Тада се јављају листови, иако по-

литички обележени, који се обраћају широј публи-
ци. Они почињу да доносе извештаје о догађајима
дневнога живота, подлистке и романе. Као да се

осећао замор од партиско-политичке штампе. Јасно
се опажала тежња да се добију „информативне“

*) Подаци узети из ћњиге Ј. Скерлића: Историјсћи пре-

глед cpnche штампе. 1911.
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новине, невезане партијским оквирима, новине које
би захватале шире, а поготову се старале да задо-

воље пре потребу за новостима него за размишља-

њем. Тако су покренуте: „Вечерње Новине" (1893),
„Вечерње Новости” (1893), „Мали Журнал” (1894),

„Београдске Новине” (1895).
У време развијености страначке штампе по-

кренуто је и питање оснивања „Трговинског гла-

сника“ који би непристрасно, далеко од утицаја по-

литичких странака, радио на унапређењу трговине

и радиности уопште. Увиђавни београдски трговци
осетили су потребу за једним озбиљним листом који
би обавестио српског трговца о свима материјалним
и духовним успесима културног света, а у исто вре-

ме послужио као моћно оружје у ширењу привред-
них интереса њихове класе и привреде уопште.

Своју замисао извели су тек 1891 год.

Прилике деведесетих година. Да би се правил-

није и јасније схватио значај покретања „Трговин-
ског гласника” и задатака који су га чекали по-

требно је загледати ондашње привредне и политич-

ке прилике у Србији.

Под крај прошлог века Србија је дошла до

знатног напретка. Њено се становинштво намно-

жило. Оно се за тридесет година, од 1860 до 1890

год., скоро удвостручило. Живот тога становништва

није више био онај од раније. Начин живота се ме-

њао. Вароши су се све јаче „европеизирале“. Наме-

штај као и друге потребе набављале су се у Евро-
пи. Све се више осећао утицај Запада у свима прав-

цима. Духовна култура Запада, поред материјалне,
наишла је на плодно земљиште у Србији. Потребе,
нарочито градског становништва, порасле су и раз-

виле се. Србија је са повећаним становништвом до-

била и повећане потребе. Природно је било, да је
са порастом потреба морао да иде упоредо и напре-
дак трговине. Растао је број трговачких радњи у
Београду и унутрашњости. Са разВијањем тргови-
не, сасвим природно, јављала су се и питања о ре-
гулисању трговиие.

Трговина је играла велику улогу у новијој исто-

рији српској. Сами вођи првих устанака били су у
најтешњој вези са трговином. Кнез Милош је наме-

равао да подигне устанак са новцем од продаје воло-

ва, које је Јован Обреновић био отерао у Аустри-
ју. Али при крају века није више стока једини пред-
мет извозне трговине. Кроз цео прошли век крче се

шуме у Србији и претварају у оранице. Пред крај
века прелаз сељака из сточарства на ратарство већ

је толико напредовао да Србија, поред стоке, мо-

же да извози и цео низ других производа земљо-

радње и воћарства.
У то време стално се повећавају државне по-

требе. Србија непрестано мора да се оружа, да би
се одржала и проширила као самостална кнежеви-

на и краљевина, и да би одговорила својим великим

националним идеалима. Она мора да подиже при-

вреду, да економски ојача народ. Стара се да ра-

звије просвету да би убрзаним кораком и што пре
дошла до оног развитка, до кога су други народи
дошли поступним напредовањем кроз векове. А све

то она је могла платити само вишком од уновчења

производа своје земљорадње и сточарства. Сељак

прима за своје производе новац, новцем плаћа по-

резе, и новап, тако улази у државне касе како би

се утрошио на народне и државне потребе. Од на-

туралне привреде прелази се на новчану.

Овај процес знатно је компликовао односе, који
су раније били једноставни и прости. Извозна трго-
вина тражила је пијаце за прођу српских произво-
да. Увоз страних производа такође се знатно пове-

ћао. Стога је трговац морао све више да тражи
обавештења о страним пијацама, да рачуна и кал-

кулише са робом и новцем, да прати промене у кур-

су страног новца и других вредности, укратко, да

има преглед тржишта домаћег и страног.

Грађење железница изазвало је читаву револу-

цију у привредним односима. Трошкови грађења, и

да није било злоупотреба, били су осетно велики.

Србија је са мало искуства први пут извршила ве-

лике финансиске трансакције, којима њени водећи

људи нису били још дорасли. Уговори закључени са

страним друштвом били су, са гледишта непосред-
них терета, на штету Србије.

Али независно од терета, које је железница на-

метнула пореским обвезницима Србије, она је омо-

гућила већи промет у земљи, већи извоз и увоз, ве-

ће богатство. Општа карактеристика железница је
баш у томе да оне сннжењем подвозних цена, по-

већањем сигурности саобраћаја и брзином омогу-

ћују већу размену добара између појединих кра-

јева у земљи и између разних земаља. На тај начин

развија се опште богатство земље. Србија се же-

лезницом везала за привреду Запада, она се увла-

нила у склоп европске привреде.

Непосредни фискални интереси државе изиски-

вали су да железнице имају што већи промет, да би

се што јаче покрили издаци за одржавање и аморти-

зацију грађења. А то је, исто тако, упућивало на

форсирани рад на развитку народне привреде. Тако

су искрсла многа и компликована питања организа-

ције трговине и привредне политике.

Трговци су требали да се сналазе у новим при-

ликама. Држава је, уз сарадњу најактивнијих при-

вредника, трговаца, требала да подеси овоју при-

вредну политику према hobhai односима. У то време

у Србији, поред трговине, јачају и проблеми развит-

ка индустрије. Свака од ових привредних грана

имала је пред собом велике могућности, али пре све-

га и велике потребе. Требало је студирати не само

питање пласмана домаћих производа, евентуалног

развитка индустрије, него и питање новчарства и
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кредита уопште. Живљи економски живот не може

се одржати, а камо ли развити без кредита, без до-

вољног капитала. А у једној неразвијеној средини

није лако наћи решење за тако важно, готово пре-

судно питање за економски напредак земље.

Сем тога, вођење државне привредне политике

компликовало се унутрашњим политичким борбама

у Србији. Нови политички покрети у Србији, који

су се везивали за широке народне масе, нису били

нарочито наклоњени варошкој привреди, а особито

трговини. Идеолог новог покрета, сејач нових ми-

сли, Светозар Марковић, учио је да трговац у Ср-

бији стиче, док се сељак задужује за храну. По

њему, „трговац, вршећи овај тројаки процес: ши-

љање земљоделских продуката на страну, добавља-

ње еспапа са стране и размену ових еспапа са пла-

том чиновника, разуме се, вуче од тога добити толи-

ко, колико не само да може да живи, него још да се

издигне у онај виши сталеж, и тако тече капитал...”.

Обарајући се на чиновнике у којима је гледао само

просте посреднике, „да преносе новац од произво-
ђача у руке трговаца”, он је упућивао свет на не-

једнаку поделу приноса производње у Србији. Ова

неједнакост, разуме се, ишла је, по њему, у корист

чиновника, а на штету сељака. Пошто је чиновник

све своје потребе покривао код трговаца, корист чи-

новника сливала се са трговачком, у корист кесе тр-

говаца. Очигледно је, да је овај прерани социјални

реформатор у Србији био у грешној заблуди да се

може обићи природни процес у економском разви-

тку света. Он је хтео у једној примитивној средини

да се пређе одмах у социјалистичко друштво. Сви

сем радника паразити су. Како у Србији није било

радника сем на селу, земљорадника, он је њих про-

гласио радницима. И сви који су посредовали изме-

ђу сељака и оних који му продају што му треба и

купују од њега оно што има за продају паразити

су. Они узимају сељаку вишак вредности. Њих тре-
ба уклонити. И како није било капиталиста, то су

они који „сисају” били чиновници, „бирократи” и

трговци. Посредник је проглашен капиталистом и

на њега сручено проклетство једног реформатора,
којему су недостајали сви елементи, да бц реформу
извео по Марксовој шеми. Он је устао противу ка-

питализма и капиталистичког искоришћавања тамо

где га није било. Одонда до сада рађено је у правцу

формирања капитала и не може се рећи да је ство-

рен. И данас је још смело говорити о домаћем ка-

питализму код нас. Онда је јасно колико је преура-
њена и нетачна борба Св. Марковића против трго-
ваца као капиталиста.

Велики покрет маса у Србији изменио је и по-

мерио политички однос снага. Као и у сваком по-

крету маса, и у њему је било више снаге и необузда-
ности него сигурности у резоновању и тачности у

програму. Нарочито у привредним питањима било је
магловитости и нејасних појмова. И кад су вођи ових

народних покрета постали чланови законодавног

тела, кад је требало програм спроводити у дело, на-

стала је опасност, да у привредним питањима не

почну правити покушаје, који би могли свима сло-

јевима народним и целокупној народној привреди

донети само великих штета.

Тако је Србија при крају XIX века, толико зна-

чајног не само у њеној историји него и у историји
целог човечанства, при крају века, у коме су учи-

њени и практично примењени најважнији проналас-

ци, у коме је извршена индустријализација великих

земаља Европе и Америке, подигнути градови, ис-

преплетена земљина кугла гвозденим шинама и оке-

ани паробродским линијама, кад су решавана толи-

ка национална питања и појавило се у својој тежи-

ни и важности социјално питање, била устала-

сана и политички и привредно и социјално. И мада

усковитлана својим унутрашњим борбама и уну-

трашњим проблемима, она у то време не заборавља
да има у овом делу света да изврши још важне исто-

риске мисије и задатке, да промени из основа одно-

се на Словенском Југу, да створи нове услове за

развитак и напредак југословенске нације. . .

Такво је било доба и такве су биле објективне

потребе, које су изазвале оснивање „Трговинског
гласника”. Преко њега београдски трговци били су

намерни да у наш јавни живот унесу стручност у

расправама по свима гранама државне привредне
политике и финансија. У њему су трговци, привред-

ници, имали да нађу обавештења о привредним

односима и појавама у свима крајевима земље, о

развитку и напретку привреде на страни, о новим

формама организације трговине и привредног рада

уопште. Преко „Трговинског гласника", у једном

бурном времену, требала су и сва наша национална

питања да буду третирана мирно, трезвено и уљудно.

Форма је често значајна колико и садржина. Онда

кад се разбарушено водила жестока партиска рас-

пра, кад је заборављан општи интерес пред ужим,

била је насушна потреба унети један тон миран,

отмен, уљудан, а разлоге, уколико је људски мо-

гуће, објективно. Са таквим претензијама покренут

је „Трговински гласник”. Одзив код читалаца и рас-

прострањеност његова сведоче да је задовољио по-

требу једног доба, а опште привнање и уважење
да је савесно вршио своју дужност.

Делатност „Трговинског гласника". Мора се

признати, да је „Трговински гласник” отпочео рад

у тешким приликама. Онда, кад су политичке стра-
сти биле захуктане као никада раније и кад се на

српске трговце и њихове тежње гледало преким
оком није лако било пробити њиховом органу.

Али, благодарећи отменоме тону, непристрасности и
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стручности у расправљању, а у првом реду добро-

намерности и озбиљности, лист је успео, убрзо, да

се његова реч цени и да створи завидно место у

српској штампи онога доба.

У циљу што бржег и успешнијег напретка тр-

говине, „Трговински гласник” одмах покреће и по-

свећује пажњу важним питањима из унутрашње и

спољне трговине. У првом реду бори се за побољша-

ње саобраћаја. Питање путева прво је важно пита-

ње, коме „Трговински гласник" посвећује нарочиту

пажњу. Он се бори за добре путеве као основицу

народног благостања. Без саобраћаја нема на-

претка. Једна заостала средина може се развити

само добрим саобраћајем. Путеви су прве и основне

комуникације, стога их треба што више правити.

Исто тако, стално је наглашавано освештано начело

у саобраћају да железничке тарифе битно утичу на

трговину. Другим речима, да лоше и несмишљено

изведене тарифе изазивају застој у трговини, а до-

бре стварају напредак. Такође, слаба и неразвијена
железничка мрежа, нарочито рђаво администрира-

на, чиста је и сува штета за народну привреду. Же-

лезнице треба правити што више, нарочито адми-

нистрирати их како ваља. Добри путеви у вези са

добро изведеном железничком везом најсигурнији

су пионири не само народног богатства, него и кул-

туре народне.

Уређењу пошта и телеграфа „Трговински гла-

сник” поклања, такође, велику пажњу. У томе прав-

цу указује на низ мера које треба предузети да би

пошта и телеграф одговорили потребама трговине
и народне привреде једног народа са озбиљним тен-

денцијама напретка.

Лист се бавио и решењем питања националне

валуте. У то време решавана су питања ажије на

сребро и злато. Низ стручних чланака бацио је до-

ста светлости у те важне проблеме. Са своје стране

старао се да помогне земљи да изађе из једног штет-

ног и несносног стања. Свакако, да је најмање кри-
вица трговаца и њиховог органа, што су питања

ажије и питања националне валуте дуго времена
остала у незавидном стању.

Закон од 29 фебруара 1892 о стварању вели-

ког сточарског завода за целу земљу; измене и до-

пуне у закону о сеоским дућанима од 20 фебруара
1891; закон о шумама од 30 марта 1891; измене и

допуне закона о непосредном порезу од 30 марта
1891; закон о трошарини 16 марта 1891 —све су то

била питања која је већ у почетку излажења, а и

доцнијих година, лист имао да расправи и да по сви-

ма дадне своје мишљење или своје савете.

Ми смо већ напоменули, да је у то време вла-

дало прилично неповерење према српским трговци-
ма. Стога је рад листа био врло деликатан. Непове-

рење се нарочито јасно испољило приликом диску-

сије о трошарини 11 јула 1893. Том приликом су

трговци вређани на неуздржан начин. „Трговински
гласник” је својим написима умео на достојан на-

чин да спере љагу са наших трговаца. Сличан напад

доживели су трговци и од самог министра претсед-

ника, у Народној скупштини, у Нишу 1900 године,

приликом решавања пореоког питања. Тада је сум-
њичено родољубље трговаца. Куражно и отворено

тражио j'e „Трговински гласник” у своме 63 броју
задовољење за српске трговце. Тај број је полиција
забранила, али је лист, ипак, доцнијим написима

успео да отклони сваку сумњу у засведочено родо-

љубље трговаца. Његово куражно држање дало је
повода полицији да запрети претседнику Београд-
ске Трговачке Омладине и директору листа да ће

се наћи у Пожаревцу (у робијашници). Међутим,
све те претње нису имале дејство. Лист је и даље

вршио своју дужност, а морални успех било је по-

влачење неправедног закона и победа исправног

схватања «Трговинског гласника» о пореском

оптерећењу наших привредника и привреде уопште.

У питањима државне финансиске политике лист

је био веома одлучан. Устајао је енергично против

неуравнотежених буџета, тражећи што већу штед-

њу у државном газдинству. Указивао је стално да

је некорисно и опасно задуживати се и без велике

нужде умањивати кредит, који су нам давали фи-

нансијери свегски, а који су у најтежим приликама

могли отказати, само ако им се учини да за њихо-

ва потраживања нема довољног покрића из редов-

них државних прихода. Лист је тражио да Србија
сама својом јачином привредном дође у стање да

свима својим обавезама може одговарати и под-

миривати своје редовне потребе не задужујући се.

Иоплаћивање купона разних зајмова и покриће уве-

ћаних расхода све само новим зајмовима, пут је који

банкротству води.

Да се што јаче помогне трговини, „Трговински
гласник” је покренуо или помагао стварање неко-

лико установа, које су биле од великог значаја по

развој домаће трговине, као што су оснивање Кла-

ничног друштва, Извозне банке, Бродарског дру-

штва и др. Вредно је поменути и велику акцију
листа на оснивању Трговачког фонда и његове Хи-

потекарне банке, која је данас од неоцењиве кори-

сти по трговачки ред, а кроз коју годину постаће

једном од најјачих новчаних установа у Београду.

Поред питања трговинске политике, лист је

увек поклањао пажњу унапређењу индустрије и за-

натства. У том циљу он је покренуо и помогао

оснивање удружења српских индустријалаца. Исто

тако помогао је и организовање занатлија. Јед-
ном речју, у свима правцима привредне делатности

и у свакој прилици »Трговински гласник« је до-

принео да се постављена питања стручно расправе
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и што целисходније реше, имајући увек у виду ин-

тересе целине и не допуштајући, колико је до њега

стајало, да се општи интереси жртвују једном делу

или једном реду грађана.

Питања извоза била су свакодневно на пре-

тресу у листу. Више стручњака из земље и из ино-

странства бавили су се многобројним проблемима
извоза. Истовремено и стално су објављивани из-

вештаји са домаћих и иностраних пијаца (Трста,
Беча, Лондона, Пеште, Скопља, Солуна, Царигра-
да), који су, у то време, били од нарочитог знача-

ја и користи за нашег трговца.

Склапањем трговинског уговора са Аустро-У-

------гарском 1892 год., извоз је постајао из године у

годину већи. У извозној трговини појавио се низ

питања како у погледу производње тако и у по-

гледу пласирања робе, која су свестрано расправ-

љана. Извозу у Аустро-Угарску, као главном на-

шем потрошачу, посвећена је нарочита пажња. У

извозу појављивале су се сваки час тешкоће на

које је требало указати и пронаћи средства да се

оне отклоне. Познат је прелом у марвеној тргови-

ни који је дошао као последица ступања у живот

ветеринарске конвенције од 1893 год., па затим

болест стоке 1897, завођење таксе на српску стоку

од стране пештанске општине 1897, оглашивање

маџарских марвених лекара у Ференцварошу да је
српска стока заражена, услед чега је био забрањен
извоз, те сличне тешкоће са извозом свиња 1895 и

1896, као и другим извозним артиклима. Сва та пи-

тања била су стручно обрађивана у листу и енер-
гично и зналачки брањени су наши интереои.

»Трговински гласник» је стално упућивао да

се не ослања наша трговина само на трговински

уговор са Аустријом. Он је препоручивао да се

склапају трговински уговори и са другим држа-
вама. У томе циљу указивано је на могућности пла-

сирања наших извозних артикала на разним ино-

страним тржиштима. Он је стално и упорно засту-
пао гледиште да смо дужни, у интересу и народне

привреде и политике Србијине уопште, еманципо-

вати се од трговинског туторства аустријског.

»Трговински гласник» је покренуо 1903 и пи-

тање трговиноког уговора, односно царинске уни-
је, са Бугароком, тражећи да се он што пре за-

кључи, да нас предвиђени евентуални отказ угово-
ра са Аустријом и Немачком не затекне непри-
правним. Отказ тих уговора требао би нас затећи

у споразуму са Бугарском, па да се онда зајед-
нички поведу преговори са Аустријом. То је била

здрава идеја, али још врло далеко од остварења.

Интересантно је, да је «Трговински гласник«

већ 1892 год. покренуо питање извозне трговине
преко Солуна. Солунски дописник, у једном свом

допису, с правом примећује: »док не бесмо по-

стигли железничку везу преко Врање на Стару

Србију и Солун, викали смо на сва уста и јадали се

свуда и на сваком месту, како је наша трговина

упућена једино на тргове Аустро-Угарске, те стоји

у штетној зависности према овим трговима.... Пи-

сало се и доказивало да ће излаз на Солун бити

права благодет за Србију и њену економску само-

сталност као и за српску трговину. Но кад је го-

дине 1888 постигнута железничка веза са Солу-
ном, све се ово сасвим друкчије окренуло».

На написе »Трговинског гласни.ка» о значају
Солуна одговорио је »Пестер лојд«, настојећи да

докаже некорисност извоза на Солун. Лист је још
онда увиђао и предвиђао да ће Солун постати наша

важна извозна станица, што се, уосталом, засве-

дочило у блиској будућности, нарочито за време

царинског рата са Аустријом.

Третирајући поједине привредне проблеме,
»Трговински гласник» није заборавио да указује
на ондашње зле политичке прилике, које су оме-

тале нормални привредни развитак. Говорећи о

тим приликама, он је наглашавао да основно на-

чело у свакој правној земљи јесте да загарантује
својим грађанима личну слободу и имовну безбед-

ност, и да постојећи земаљски закони буду најви-
ша воља за свакога без разлике. Где тога нема,

где се поред постојећих закона може судити по

вољи и наредби тамо не може бити ни речи о

сигурности и правном поретку. Али је исто тако

важно за примену закона, за правду у земљи, да вр-

шиоци њихови буду не само спремни и учени, већ

часни, непристрасни, неподмитљиви и непоколебљи-

ви људи; да законске прописе у суђењу примењују
по души и убеђењу. И најбољи су закони у рукама

несавесних извршилаца њихових без вредности, чак

и штетни, као што ваљани људи ублаже оштрицу и

најгорих закона. Лоши закони и самовољни чинов-

ници најгоре је што се може пожелити, то је нај-
веће зло које може снаћи један народ*).

*) Оштра и смела критика «Трговинског гласника»

сметала је владајућим круговима. До које мере је ишло

то незадовољство, најбоље сведочи писмо првог ађутанта

краља Александра, ђенерала Лазе Петровића, које је упу-

тио 29 марта 1902 год. тадашњем директору Михаилу Л.

Ђурићу. То писмо гласи:

Господине,
«Трговински Гласник» кога сте ви директор, проду-

жава да доноси чланке «поводом реформе женског одела»,

који су нелојални, - с‘ тога по налогу Њ. В. Краља враћам

вам данашњи «Трговински Гласник» и молим вас да пре-
станете шиљати исти у Двор».

Природно, да је директор Турић одговорио на ово

писмо, настојећи да докаже да су написи објављени без

задњих намера. Уз писмо ђенерала Петровића, приложио
је директор Ђурић 23 јуна 1903 год. овај коментар:

«Краљица Драга, жена краља Александра Обрено-
вића, беше наручила и по њеној жељи израђено јој је исто-
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»Трговинки гласник» се за слободну штампу

стално залагао. То је нарочито чинио у оно мучно

доба, пред 29 мајем 1903 године. И поред свих за-

брана лист je у то време оштро критиковао гаже-

ње устава и државне ударе; енергично је осуђивао

држање ондашње полиције за време мартовских

демонстрација, које су дошле као последица за-

бране збора трговачких помоћника и великошко-

лаца. Устао је противу изборног закона од 25 а-

прила, за који каже да је један нов покушај да се

прави парламентарни живот скрене с пута, те

стога неће ниуколико утврдити начела новим уста-
вом прокламована, ни корисно послужити држав-
ном животу, нити ће решити унутрашње прилике,
а најмање задовољити народне потребе и захтеве.

Он је од почетка одлучно стао уз принципе демо-

кратије и остао им веран до краја.
И у доцнијим приликама, »Трговински Глас-

ник» није пропуштао прилику да подигне свој глас

за слободу штампе, јер је она онда била прави

инструменат националне политике. За то је најбо-
љи доказ 1911 год., када је поднет Народној скуп-
штини предлог измена закона о штампи, којим се

хтело, како је министар рекао у образложењу, да

се спрече «злоупотребе штампе». Тим поводом лист

је објавио неколико чланака, за које се с правом
може рећи да су најбољи чланци о слободи штам-

пе изашли у српској журналистици.
Тешко стање крајем деведесетих година про-

шлога века и почетком овога, а нарочито пред 29

мај 1903 г., нагонило је лист да заузима веома

оштар и критичан став, што смо већ мало пре ка-

зали. Стога није никакво чудо да је догађаје од
29 маја пропратио овим речима:

....«Све морално богатство наслеђено од преда-
ка развејано је и прокоцкано; у земљи је безакоње

постало правило, на рушевинама разгажених за-

кона и проневерених устава; сва вера изгубљена у

светињу закона и законитост власти; државна
служба деградирана на улогу награде удворицама
и лупежима; администрација претворена у раз-
вратно коло пандура и крадљиваца; судови све-

дени на задатак слепог оруђа за власничке прох-
геве и срамних продавница правде и права; га-

здинство у држави распикућством разривено и

осуђено да перманентне дефиците попуњује пер-
маненгним задуживањем; државни кредит убијен
до низине банкротских пропалица; ширење демо-

рализације у чиновништву и грађанству издигнуто

риско одело, како су носиле наше старе владарке за време
Немањића.

Поводом овога Марко Стојановић дао ми је неколико

чланака, које је писао свакако Љуб. Ковачевић, историк.
Ти су чланци изазвали у Двору велико незадовољство, и

услед тога потекло је ово писмо ђенерала Лазе Петровића,
и мој одговор на исто».

на висину крунина и државног задатка; нестал-

ност, изненађење, државни удари, преки судови
постали редовни облици државног живота; на-

чела, странке, људи проиграни и профанисани; за

свако изненађење довољно мининстара; за евако

безакоње довољно извршилаца; за сваки државни

удар довољно честитака и депутација; нормални
живот политичких странака оглашен за извор

свих зала и несрећа; потпиривање завада и мржња

између политичких људи и странака постигло вр-

хунац државничке вештине; застрашивање и пот-

купљивање изведено на висину владалачких сред-

става за придобијање полптичких људи; безгранич-
ним опортунизмом слаботиња и себичњака затр-
пана сва начела и сви програми; кривоклетство.
и лаж узвишени на ступањ владаочевих преро-

гатива; породични окандали у краљевском дому

истиснули и заменили све друге основе престолу

и династији, која је требала да светли само при-

мерима на углед,... то су у најглавнијим тачкама

обележја онога стања из кога је, тачно 35 година

после топчидерске катастрофе, поникао 29 мај.

За све нас, и за наше управљаче, и за наше

владаре до последњег Обреновића, треба да буде
стална опомена, да у безакоњу, у кривоклетству,

у самовољи, у полтронству, у безкарактерности, у

удварању нема и не може бити добра и среће ни

за народ, ни за краља«.

Доласком блаженопочившег Краља Петра Ве-

ликог Ослободиоца на престо Краљевине Србије,
1903 године, кренуо се политички живот уставним
и строго парламентарним путем. Следствено томе

и цео јавни живот пошао је својим нормалним

током. Све је прегнуло на посао да се поправи

старо и створе могућности за успешан развитак у

будућности. У таквим приликама »Трговински
гласник« је са пуно полета сарађивао на изградњи

новог стања и новог поретка, који је постављао

темеље бољој будућности.

Царински рат који је настао 26 јануара 1906

год., после прекида преговора вођених у Бечу за

закључење трговинског уговора са Аустро-Угар-
ском, дао је »Трговинском гласнику» широко

поље рада. Царински рат је настао, као што је
познато, услед тога што је бугарска влада, про-

тивно утврђеном споразуму, објавила уговор о

српско-бугарском царинском савезу, који је био

закључен 21 јула 1905 год., а за чије се склапање

»Трговински гласник» стално залагао. Он је био

за српску народну привреду тежак ударац. У исто

време открио је намере Аустро-угарске да угуши'
независност мале Србије. Српоки привредници

нашли су се пред великим задацима. Требало је
обезбедити опстанак народној привреди и спасти

част и углед државе. »Трговински гласник«, схва-
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тивши озбиљмо стање, одмах је, преко својих

стручних сарадника, .указивао на путеве којима
треба поћи у организовању привредне одбра-
не земље.

Захваљујући предузимљивости владе и само-

поуздању привредника и целог народа, прихваћен

је чврсто и одлучно царински рат. На неколико

дана после затварања границе, опште располо-

жење народа дошло је до израза на збору српских

трговаца 27 јануара 1906, на коме је присуство-

вало преко 6.000 људи. На том збору донета је
оваква резолуција.

«3бор српских трговаца одобрава држање

владе према захтевима Аустро-Угарске, прихвата

идеју царинске уније (са Бугарском) као једно

средство економске одбране, протестује против

покушаја да се уговори Србије понизе до улОге

куповне цене за преговоре са другим државама, и

даје израза жељи за одржањем пријатељских
односа са суседном Аустро-Угарском монархијом
и за јачање трговинских односа на основу обо-

стране лојалности, којом ће се осигурати у истој

мери извоз Србије, нарочито извоз српске стоке

као и увоз из Аустро-Угарске. Против неуговорне

забране увоза српске стоке и меса од стране Ау-

строугарске захтева збор од српске владе да пре-

дузме исте мере против Аустро-Угарске. Збор упу-

ћује апел на патриотизам грађана Србије да

истрају у борби и позива српску владу да помогне

нарочито српске извознике, који ће услед затвара-
ња границе претрпети највећу штету. На предлог

претседника збора Ћирковића изјављује збор зах-

валност народима Аустро-Угарске, нарочито Маџа-

рима, чија је штампа у садашњем конфликту
стала на страну Србије».

Српски трговци су се пренули и дали на по-

сао. Првенствено је требало обезбедити пласи-

рање крупне и ситне стоке. Вредност годишњег

извоза стоке износила је око 35 милиона динара.

Требало је изналазити нове пијаце и приступити

подизању домаће индустрије за прераду меса,

организовати поморске транолорте и т. д. Први се

пробој у извозу извршио на Солун, а преко њега

хватале су се везе са тржиштима на Средоземном
Мору. Први успеси дали су јачи потстрек за

борбу и рад.

Претсказивање аустријске штампе да ће ца-

ринским ратом Србија изгубити свој знатан при-
ход од увоза у Аустрију, и да га на другој страни
пеће моћи обезбедити, није се обистинило. Увере-
ње Србије да ће се ефективни губитак осетити

само у почетку, и да he смањење прихода већ по-

сле годину дана постати беспредметно смањи-

вањем гојења стоке и прерадом меса у самој
земљи, показало се као тачно. Аустрија није ра-
чунала са чињеницом да у Србији нису постојали

велики поседи него само мала сељачка газдинСтва

и да he српски сељак у тренутку опасности знати

да стегне своје расходе и да се жилаво и упор-
но бори.

Дугим, истрајним и енергичним радом, у коме

су узели учешћа сви и доиринели ови, Србија је
успела да се извоз наше стоке и сточних прои-

звода еманципује од Беча и Пеште, Крајња са-

тисфакција за све напоре малене Србије било је

аустриоко попуштање и пристајање на нове пре-

говоре и закључење трговинског уговора. Он је
и закључен 1910 године.

Виталитет и борбена снага Србијина у току

царинског рата учинили су да се она дефинитивно
еманциповала аустријског трговинског туторства.
Стање пре царинског рата није се могло повра-

тити. То се јасно опажало у примени уговора од

1910. Србија је била овесна своје снаге, као год

и својих права, она није имала ни воље ни могућ-
ности да се више увија пред аустријским прет-

њама. А и сама Аустрија другојаче је гледала на

малог и енергичног суседа. У односима српско-ау-

стријским настао је потпун прелом. На обе стране
постало је јасно, да се за коначни обрачун мора

спремати и да је он неминован иако привремено

одложен. Борбено раоположење било је у ваздуху
и на дефинитивну борбу није се дуго чекало, ни

пуних 5 година.

Царински рат допринео је да је у Србији на-

гло почела прерада сировина, наглашена је тежња

индустријализацији. У првом реду отпочело је по-

дизање млинова, кланичне индустрије. Србија је
делом показала способност да се бори и брани кад

је у питању њен углед и њен интерес. Убпеху ње-

ном допринео је и »Трговински гласник« колико

је могао и умео. У оваком случају његова насто-

јавања и његови ступци били су посвећени истра-

живању метода, које би оспособиле Србију да

истраје у борби и да се што је могуће пре и у ве-

ћој мери еманципује од економске зависности

свога великог суседа. Држање оних дана може

служити на част органу српских трговаца.
Спољна политика. У унутрашњој политици

земље нису све политички или ове економски про-
блеми. Поред једних, постоје и други, Тако поред

унутрашњих питања и проблема, најшире схваће-

них, постоје спољно-политички проблеми. Ови

други често су важнији него први. Они понекад

утичу у толикој мери на развитак унутрашњих по-

литичких прилика да су оне потпуно зависне од

њих. Код нас на Балкану, по правилу, спољни ути-

цаји били су увек од првокласног замашаја. Скоро
ниједан важнији догађај у политици балканских

држава није се десио, а да на њега нису утицали
спољни фактори. И стога је спољно-политички

моменат био од увек важан код свих балканских
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држава. Србија у томе погледу није чинила изу-

зетак. Она је имала као директив у спољној по-

литици осигурати и обезбедити независност др-

жавну и радити на ослобођењу и уједињењу једно-

крвне браће. Задатци колико важни, толико и те-

шки. Земља мисије морала је носити крст свој. И

она га је заиста понела.

У првом периоду живота Србијиног преовла-

ђивао је моменат чувања државе. То је Карађор-

ђево и Милошево доба. Већ за Михаилове влада-

вине поред политике одржања државе јаче се на-

глашава и онај други. Србија, кроз уста својих па-

триота и својих државника, поставља српски про-

блем и подвлачи своје ослободилачке дужности.

И отада па све до велике ослободилачке борбе
почетком друге десетине двадесетог века она се

носи националном идејом ослобођења и уједињења.
Чак и онда, кад је изгледало да су унутрашње не-

воље скренуле њену пажњу са националних линија,
латентне силе у народу деловале су у национал-

ном правцу.

»Трговински гласник« био је од првог дана

тумач заветне мисли српског народа. Његов је
програм у спољној политици био програм нације,
оних светлих и сјајних националних духова, који
су били готови на све жртве да се поробљени на-

род ослободи и слободан уједини. Слободно и ује-
дињено српство и ослобођено Југословенство
била је борбена застава »Трговинског гласника».

Тражећи пуну грађанску слободу у Србији,
лист је преко ње тражио слободу и уједињење це-

лога/српства, преко овога, опет, слободу и уједи-
њења Јужних Словена. »Трговински гласник« је,
такође, веровао да тек потпуно уједињено југосло-
венство може обезбедити мир и напредак свих

племена нашег народа, средити прилике на Бал-

кану, па следствено. и прилике у овом делу

Европе.
Пропагирајући. ове идеје, «Трговински гла-

сник» је увек отворено указивао путеве којим
треба ићи. Он је препоручивао прво југословенску
и словенску солидарност, а онда балканску зајед-
ницу интереса. Морално приближење Јужних Сло-

вена и политички повезани балкански народи могу

извојевати слободу својој сабраћи и створити не-

зависне и снажне националне државе. Непријате-
љи Јужних Словена, Балкана такође, били су и ве-

лики и моћни. Са њима су појединачне борбе биле
немогуће. Зато је очигледан доказ случај грчки
1897. Борба са изгледом на успех могућа је само

у заједници. Отуда „Трговински гласник” стално

препоручује споразуме и блиске политичке везе

балканских народа.

Највећи непријатељ независности Јужних Сло-

вена јесте Аустрија. Стога »Трговински гласник«

одувек препоручује обазривост и опрезност према

великом и лукавом суседу. Људама око »Трговин-
ског гласника» јасно је да Аустрија има завоје-
вачке намере према Балкану. Истерана из Италије,
избачена из немачког савеза, она је упутила очи

Блиском Истоку. На путу су јој били прво Срби и

њихова независна државица. Стога се увек мора-
ло бити на опрезности и пазити да »барут не за-

кисне«. После анексије Босне и Херцеговине, ау-

стријске завојевачке намере постале су потпуно

јасне. И савети »Трговинског гласника« о опрези и

спремању на све евентуалности нису престајали.
Како је Аустрија била на прагу и готова да

нам напакости, ако не и да нас нападне, »Трго.
вински гласник» је препоручивао умереност и оба-

зривост. Пре коначног обрачуна треба водити по-

литику. Сувишном експлозијом осећања дати пре-
текст похлепном непријатељу, није политички му-

дро. Стога је, у главном, гледиште листа било

овако: могу наступити понекад и такве политичке

прилике да је корисно и потребно неко приближе.
ње Аустрији. Али, приближење мора имати тачно

одређену међу; њему се не сме никада и нипошто

жртвовати народни понос, државна независност

и свети народни задатак српског ослобођења.

Аустрији се не сме веровати у искреност и добре

намере, јер она дави нашу браћу у Босни и Хер-
цеговини, и Словене уопште. Она има завојевачке

намере и према Србији и према Балкану. Србија је
мала, али није тако ситна и слаба. Она има мно-

штво браће и сродника у Европи, чији се интереси

подударају са нашим, и то су наши природни са-

везници у борби за народни и државни опстанак.

Зато у својим политичким комбинацијама према

Аустрији, треба да рачуна са том чињеницом. Не

треба изазивати, али се не сме ни понижавати. Ру-

ковођен изложеним принципима, лист није никад

скретао са утврђеног пута.

Писање «Трговинског гласника» о спољној по-

литици било је, сасвим природно, рђаво забележено

у Бечу. Стога је често пута било забрањено расту-

рање листа у Аустрији. Али, ако је забрањиван и

прогоњен од Аустрије, вољен је и тражен од наших

саплеменика. Он је био најрадије виђен и највише
читан српски лист. Ведри национални оптимизам и

вечито борбени дух подизао је отпорну онагу угње-
тених и будио вечите наде на ослобођење од роп-

ства. Он је био национална потреба, а и полуга на-

ционалне акције. Он је био у истини орган нацио-

налне пропаганде и једно од моћних средстава на-

ционалне политике.*)

*) Није без интереса да објавимо извод једног писма

Војислава Шоле, истакнутог националног радника у Босни

и Херцеговини, које је упутио 8 јануара 1907 год. из Мо-

стара тадашњем директору листа Михајлу Л. Ђурићу.
Говорећи о писању «Трговинског гласника», Шола у

писму каже:
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Борећи се за ослобођење и уједињење српства,

»Трговински гласник« је проповедао слободу бал-

канских народа. Оба ослобођења чисто су органски

везана. Једна стара и дотрајала земља, давећи се и

у последњем ропцу, гушила је младе народе Бал-

кана, жељне живота и слободе. Да би се ослобо-

дили, требало се борити удруженим снагама. То

значи требало је створити савез прво између Ср-
бије, Бугарске и Црне Горе. То би био сигуран чвор

савеза и слоге и свих других балканских народа.
Савез са Црном Гором природна је ствар. Те две

државе једног истог народа, по природи ствари,

морају бити савезници и морају радити заједно. Са

Бугарима вежу нас, ако не у истом степену, али

ипак неразрушиве крвне везе, као год и скоро исто-

ветни национални задаци. Стога је »Трговински
гласник« у српско-бугарским односима од вајкада

заступао гледиште споразума и слоге. С правом се

може рећи да Је он увек био највећи поборник срп-

ско-бугарског зближења. У зближење је веровао
чак и онда, кад су ту веру били многи изгубили.
Најбољи је пример за ту дубоку веру о потреби спо-

разума његово држање пред крај 1905 год., када

није скоро било Србина, који није схватио да Је
званична Бугарска извршила према Србији издај-
ство, објављујући, противно изричном споразуму,

постојање уговора о царинском савезу. Природна
последица таквог бугарског поступка било је губ-
љење вере на српској страни у могућност сарадње
са Бугарском. И у таквој деликатној ситуацији
»Трговински гласник» је знао да се издигне на др-

жавничку висину и пророчански претскаже неми-

новност споразумног рада између Срба и Бугара.
Веровао је, као што верује и данас, да ће идеја cpn-

ско-бугарског зближења кад тад триумфовати.

Споразум између Срба и Бугара и постигнуће
искрене и трајне слоге између наше државе и Бу~
гарске, питање је првокласне важности за мир на

Балкану, за његову самосталност и миран развитак
и напредак и Бугарске и наше државе. Једном при-

сном заједницом ми бисмо постали прави ковачи

своје среће, а у исто време и важан чинилац у ме-

ђународној заједници. Уверени смо да би мир у

свету, на тај начин, био много чвршћи и много си-

гурнији.

Да би се мир учврстио у ширем кругу, треба
учинити да победи у ужем. Отклањањем неспора-

зума између Срба и Бугара, највећа је вероватноћа
да би били уклоњени они стални агенти који де-

лују противу мира на Балкану, а самим тим и у

свету.

У оквиру оваквих идеја „Трговински гласник”

је стално писао о односима са Бугарима, како пре

светског рата, тако и после њега.*)
После светског рата, који је изменио физионо-

мију Европе и довео до остварења наше заветне

мисли, до уједињења отаџбине, «Трговински гла-

сник“ је и надаље поклањао пуну пажњу пробле-
мима спољне политике. Да би се Европа што пре

консолидовала >и мир што боље учврстио, он мисли

да је потребно лојално испуњавање уговора о миру.

Ако народи побеђени у рату буду прегли на кон-

структиван рад и ако буду морално извршивали
обавезе које су узели на себе, створиће се атмосфе-

ра поверења и онда није немогуће да се учине из-

весне олакшице, а евентуално и поправке. На Бал-

кану могуће је створити један сталан и користан

поредак, ако балкански народи пред разликама

иставе оно што им је заједничко, а то је незави-

сност Балкана. «Балкан балканским народима» било

је гесло политике Србијине пре рата, оно је гесло

и данашње југословенске политике. »Трговиноки
гласник» учинио је са своје стране све, а готов је
да учини и од сада, да се на овом делу света створе

односи поверења. То није могуће ако се не буде ра-
товало противу оних који сеју неповерење и потко-

павају и онако неразвијену заједницу интереса.
База је спољно-политичког рада «Трг. гласни-

ка“ одбрана уговора о миру, наслон на наше опро-
бане пријатеље, у првом реду на Француску, али

не затворити врата да се заједници бораца за мир

могу придружити и они, који су се о њу раније те-

шко огрешили.

Васпитно-просветни проблем. Онда кад је по~

кренут »Трговински гласник« општи културни ниво

народни није био на завидној висини. Стога је дуж-
ност свих културних људи, оних са врха друштве-

ног, била да се озбиљно баве питањима васпитним

и културним. Отуда се »Трговински гласник» стал-

но и доследно залагао за сваку васпитну и култур-

ну акцију. Нарочиту пажњу, по свом положају, мо-

рао је поклањати васпитању и просвећивању тр-

говачког подмлатка. Држао се увек девиза: „Што
просвећенија и спремнија народна омладина, тим

боља и обезбеђенија будућност" и „Какву омладину

будемо умели спремити, такву ћемо и будућност
спремити своме народу". То је правило за цело-

купну омладину, а трговачку у .првом реду. Јер,
образован и просвећен трговац, по својој улози у

друштву, пионир је напретка, и онај који уноси зна-

«....Најозбиљнији и најбољи лист у читавом српству
је «Трговински Гласник». Лист који је својим објективним
писањем задужио овамошљи народ српски. Он је доносио
најбоље чланке о нашој напаћеној домовини, тако да га је
окупаторска власт забранила за наше крајеве....«

*) За свој рад на зближењу са Бугарском, лист је
добио драгоцеио призиање. Александар Стамболијски, чу-

вени бугарски народии трибун и државник, предао је «Тр-
говинском гласнику» 22 августа 1922 у Лозани своју фото-
графију са овом посветом:

Уредништву уваженог листа «Трговински Гласник»,
који први подиже глас за зближење, поклањам ову слику

у зиак благодарности.
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ња међу широке масе. До трговца стиже свак и ње-

гов утицај може бити и моћан и велики.

Као што су постојале велике тешкоће и сметње

приликом оснивања и у доцнијем раду Београдске
Трговачке Омладине, тако су постојале и велике,

ако не и много веће, тешкоће у раду њене школе.

Као орган Омладине »Трговински гласник» је мо-

рао да се свим својим силама залаже да се омла-

динској школи обезбеде сви потребни услови за што

успешнији рад и напредак око васпитања и школо-

вања трговачких омладинаца.

Својим сталним писањем и поклањањем видне

пажње Школи Београдске Трговачке Омладине
»Трговински гласник« је допринео своју лепту за

њен успешан развитак. У свима својим напорима и

потребама Омладинска школа је налазила у њему

јак ослонац и искреног помагача. Он је стално до-

носио, и што је могао више, написе који могу по-

служити формирању свести и карактера код омла-

дине. У свакој прилици указивао је на потребу што

бољег школовања наших трговачких омладинаца,

јер су они стуб важне гране пржредне делатности,

наше националне трговине која је још неразвијена.

Традиционални чланци «Трговинског гласни-

ка“ приликом почетка и свршетка године Школе

Београдоке Трговачке Омладине, о Божићу, Васкрсу,
Слави, Св. Сави, као и у другим приликама, побу-
ђивали су омладинце на савестан рад, а давали од-

раслим потстрек да у својим напорима и жртвама

које подносе за напредак Школе не клону. Покла-

њајући највећу пажњу Школи Београдске Трго-
вачке Омладине, лист није занемарио ни свој рад
на општем просветно-културном пољу. Свака ак-

ција на томе пољу наилазила је у листу на најтоплији
пријем. И »Трговински гласник« и његови читаоци,

трговци, били су увек спремни да помогну колико

год су могли да се народ просветно подигне. Тај
рад је нарочито запажен крајем прошлог века, кад

су настали јачи покрети на културно-просветном
пољу. То се најбоље види из услуга, које су учи-
нили за српску књижевност трговци и „Трговински
гласник», што је веома лепо и ауторитативно ока-

рактерисао и изнео Стојан Новаковић у једном сво-

ме писму упућеном уреднику »Трговинског гла-

сника» (то писмо донето је на другом месту).
У питањима вере и цркве лист је заузимао ско-

ро либерално гледиште. Верска прегоњења и верске
сукоое, то је што је најмање желео. Српски трговци
и њихов орган нису желели неорганизовану цркву,
Го је све. Дезорганизација нигде није добра, у цр-

кви најмање. И тежили су да црква буде добро ор-
г анизована и да служи, како је то било у традицији
српске цркве, уз Бога и народ. »Трговински гла-

сник кроз сво дуго време свога излажења стајао је
на гледишту потпуне верске толеранције, и то с

уверењем да стоји на исправном гледишту. Живот

и прилике целокупног нашег народа дали су му за

право. Вера мора бити ствар у првом реду грађана,
али она је и питање државе. Држава треба да ре-
гулише односе вера и верника тако, да сукоби или

поступци не изађу из оквира моралних и државних

интереса. Слобода савести, то је идеал постигнут
тек у модерној држави. Али, у схватању слободе са-

вести може бити разлике. По слабости људској, и

црква често оспорава својој посестрими оно што

себи допушта. Духом правичности и једнакошћу
у третирању треба да је обојена свака акција др-
жаве у верском погледу. Исто тако, да црква не

оде у својој акцији противу интереса државе. Не

може се допустити у држави организација, којој
људи могу бити више привезани него држави и слу-
шати њене заповеди више него државне. Вера, чија
се организација пење изнад државне, непожељна

је. »Трговински гласник« је стога увек устајао про-

тиву клерикализма. За развитак најдубљих верских
схватања и за неговање морално-религиозних убе-
ђења, клерикализам није потребан. А својом дисци-

плином и издвајањем својих интереса од свих дру-
гих, може бити необично штетан. Клерикализам је
штетан, стога га треба онемогућавати било је
дубоко убеђење људи око «Трговинског гласника».

Таквом схватању остао је веран до краја, верујући
да у нашој средини, идући тим путем, не само што

није оштетио, него је помогао развијање дубоких

религиозно-моралних осећања.

Све до европског рата овај се велики трговачки

лист старао да буде пионир културни и заточ-

ник национални, да сигурношћу суђења и отмено-

шћу расправљања да пример како се служи најве-
ћим интересима нације и државе. По мишљењу свих

непристрасних људи, он је овојој намени одговорио

и часно завршио овај период свога живота и рада.

»Трговински гласник» после рата, Постанком

уједињене државе настаје нов период рада за све,

нарочито за јавне раднике и јавне установе. У но-

вој држави односи нису више онако једноставни ни

у економском, ни у морално-политичком погледу.

Нова држава економски је више диференцирана
него је била Србија. Она није више потпуно сељачка

земља. У једном делу прилично је развијена инду-

стрија и постоје проблеми које индустријализам не-

миновно изазива. У духовном погледу још већа је

разлика. Предратној Србији непозната је била вер-
ска борба и верске разлике. У њој није посто-

јало ни националних трвења. Она је сва била право-

славна и чисто национална, сва српска. У новој
земљи постао је проблем различних етничких

нијанса, различитих верских организација, а са њи-

ма и велике разлике у схватањима и менталитету
и народа и водећих људи. Поред тога трагедија на-

шега народа била је да је током борбе био подељен

на два фронта. То је само појачало нерасположење
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и продубило неповерење. Народни делови који ни-

кад у историји нису били заједно, који немају тра-

дицију заједничког живота, а подвојени утицајем

верским, политичким и делом културним, требали

су да организују кућу, коју су стицајем срећних

прилика и херојском борбом Србије и њене војске
извојевали. Несумњиво важан и деликатан задатак.

Морале су се савладати многе тешкоће и у разно-

врсном сплету интереса наћи ако не најбоље, а оно

добро решење. Требало је организовати државу да

са организацијом буде већина задовољна. Не може

ли, бар да није већина противу ње. Једном речју,
требало је имати великих држављанских способно-

сти па да се са што мање напора и са најмање ште-

те упути на прави пут.

Време од новембра 1918 г. испуњено је стал-

ним напорима за консолидовање и уређење државе.

Проблем државе скоро је апсорбовао све друге. Све

политичке странке, сви политички људи и јавни
радници узели су учешћа у државоправним диску-

сијама. Стога, говорити о ма ком политичком по-

крету и ма којој политичкој институцији за проте-
клих 11 година немогуће је, адасе не уђе у замр-
шени сплет наших државноправних питања. Она су

доминирала у целом јавном животу. Доминирала су

и у «Трговинском гласнику«. Зато, говорити о раду

»Трговинског гласника» у новој држави, немогуће
је а да се не говори о најважнијим питањима у њој.
Он је сасвим природно прихватио дискусију о пи-

тању организације државе. Стао је на гледиште је-
динства народног. Одатле се, сасвим логично, за-

лагао за јединствено уређену државу. Ако смо је-
дан народ, не требају нам различно уређене локалне

власти. Један народ, једна држава и јединствено уре-
- било је вјерују »Трговинског гласника». То

је значило у организационом погледу: један краљ,
један парламенат и једнака администрација у це-

лој земљи. И легислативна и админстративна и

судска власт биле би потпуно централисане.
У једној централистички организованој монар-

хији залагао се за демократију и за парламентарни
систем владавине. »Трговински гласник» је углав-
ном заступао гледиште српско на уређење државе.
Неоспорна је чињеница, да су Срби били централи-
сјички настројени, да су били за парламентарни
сисгем владавине. У том погледу били су у тради-
цијама предратне Србије. То своје гледиште „Трго-
вински гласник је бранио свом снагом идо краја.
Стога је, као и велика већина Срба нарочито из

Сроије, поздравио доношење Видовданског устава.
Поздравио је с уверењем, да је нађено најбоље мо-

гуће решење у питању уређења земље.

Теоријски је сасвим могуће дати најбољу вла-

ду и најоољу управу, кад се слободно бирају на-

родни претставници, а они доносе законе и дају
владе које ће управљати земљом. У овом случају,

како изгледа, више се отишло за теоријским, док-

тринарским него стварним. Заборавило се на оно

што доносе људи у сваки систем. Није кроз људе

гледано на систем, него обрнуто. Централизам, као

такав, као год и други системи за себе, добри су. И

оно што чини да су они добри или рђави за народе

на које су примењени, то су људи, то су сами на-

роди, њихове прилике и њихов менталитет. Центра-
листички систем и његов инструменат Видовдански

устав нису пропали код нас стога, што нису, гле-

дано са теоријске тачке гледишта, добри. Централи-
стичка организација државе дала је многим наро-

дима ванредне резултате. Код нас, напротив. А то

значи, да је овај систем уређења земље, који прет-

поставља висок степен развитка, нарочито горњих

слојева, код нас омануо јер нисмо имали људи да

га спроведу. Стара је пословица, да су и рђави за-

кони, кад их примењују добри људи, добри закони.

Код нас је из државног централизма резулти-

рао један систем владавине колико невешт и незна-

лачки, толико и коруптиван. Политичке странке из-

метнуле су се, огромним делом, у скупове људи за

искоришћавање целине. Кортеши су бирали посла-

нике да их користе или да их заштите. Посланици

су били чланови странака да би се могли преко њих

користити. Вођства странака трпела су такав ред

ствари, јер их је он доводио на власт. Сваки посао

који је вршен у држави, вршен је под условом да

користи партијски. Изузетци су допуштани и у

оваквом реду ствари. Њих је и било, и утолико им

припада више части. Али, општи ток ствари био је
такав. Стварао се један магнетички систем нацио-

налне корупције, који је силазио одозго до доле, до

широких народних слојева. који су упућивани да

им се неће помоћи или учинити штогод: подићи

школа, пут, мост итд., ако не буду гласали како им

се нареди. А то се збило тако, не због система

организације земље, него због недораслости поли-

тичких људи. Људи су упропастили систем, а не си-

стем људе. И централизам и парламентарни систем,

који се код нас тачније може назвати псеудо пар-

ламентарним —■ пропали су искључиво недорасло-

шћу и неспособношћу наших политичких људи.

„Трговински глаоник” је учинио што је могао

да успе систем уређења, који је земља изабрала.
Позната је борба листа противу дилетантизма у

политици и противу корупције. То су била зла

која су одмах из почетка поткопавала ново стање.

Лист је стално подвлачио чињеницу, да ће се др-
жава консолидовати ако се буде са њом мудро

управљало и поштено админинстрирало. Управа,
која је убијала веру у моралне вредности и потко-

павала правну овест грађана одузимајући им че.

сто могућност правне заштите, морала је донети

рђаве резултате. Земља је током времена постаја-
ла поприштем љутих борби, које су анимиране ћа-
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ром, задахнуте националним осећањем, често на-

храњење верским мотивима, потресале из темеља

основе државе.

Невољама, изашлим из рђавих нарави, на-

дошле су племенске недаће и верска подозрења.

Народни делови без традиције заједничког живота,

нису се могли наћи на заједничком послу. Место

подела по идејама и принципима, остала је подела

по племенима и верама. И, како изгледа, све што

се више желело приближавање и борба иза прин-

ципа социјалних, економских и политичких, све

више се шанчило иза племена или вера. На тај
начин постојали су блокови, а не партије; губило
се у борби обележје идејно, а истављана борба
национална и верска, са свима њиховим оштрим и

рђавим последицама. Са свих страна, због таквог

реда ствари, толерирано је чак и оно рђаво,
стога што је »наше». Зло је расло, место да се

стишава. Оно је потресало темеље наше заједнице.
Скоро сваки избори постављали су питање држа-

ве. Све у тежњи сређивања, радило се понето за-

блудама, на разграђивању њеном. Увиђавности је
било тако мало, да he се оно доба, својим поли-

тичких слепилом, сматрати типичним претставни-
ком незнања и зле воље у политици.

„Трговински гласник” са своје стране поку-
шавао је да уразуми запенушене борце. Он је пот-

cehao, да се онаквом борбом подрива углед земље,

да се разбија јединство народно и да се, потхра-
њујући осећање нестабилности поретка у др-
жави па и ње саме, успорава радиност уопште и

омета и економско и културно подизање земље.

Али настају моменти кад се разум и морал успа-
вају, кад се не чују ни савети мудрости, ни поуке
о моралу, кад бесне ниже страсти и подивљали

инстинкти, кад је сваки паметан разговор скоро не-

могућ. Такво је по прилици настало било доба
код нас, и сви напори одличних људи, у колико су
их чинили, и труд »Трговннског гласника»

остали су узалудни, Ствари су фатално ишле на_

горе, на штету народне привреде и што је најгоре
на уштрб угледа ове земље, па чак и сигурности
њене. Држава место да буде јачом, сређенијом, по_

стајала је даномице, услед љутих борби, ове сла-

бијом и њен углед све мањим.

У таквом реду ствари, природно је, слабо се

радило на питањима народне привреде и народне
економије. Наша трговинска политика скоро је
задавила извесне објекте народне радиности. А
фискална као сињи камен притиска и дави цео
економски живот. Администрација државна као

да се старала да укочи, омете сваки приватни рад
и приватну иницијативу. Нема се оног основног

поимања, да се слабљењем и сметњама национал-

ној привреди слаби и социјални поредак, и сама

држава. Изгледа, да се плански истискивало или

успоравало оно што је доносио заједници при.
ватни таленат. Само није успорено или оштећено

оно, до чега државна админинстрација и њена по-

литика нису били стигли.

Саобраћајним и трговинским питањима у

опште се поклањала слаба пажња. Проблемима
индустрије исто тако. Није било израђеног плана

у привредној политици, па да се по њему ради.

Скоро сваки министар имао је своју политику, па

понекад и сваки начелник своју. Из таквог анар-
хичног схватања, из немања једног система и

необједињености акције, за привреду нису могли

настати добри дани. Отуда је, пажљивом посма-

трачу, наша земља изгледала једином државом у

свету која није знала шта ће са својом привредом,

како ће је и куда упутити. Нити су у привредној
политици преовлађивале аграрне тенденције, ни

индустријске. Али се дало јасно запазити да су,

кад год је било прилике, жртвовани аграр инду.

стрији и обрнуто. Тако је иопало на крају, да су

невештином били тешко погођени сви.

„Трговински гласник” је питањима привредне

политике посветио нарочиту пажњу. Он је, са своје

стране, чинио све напоре да се народној привреди

и финансијама поклонп пажња коју оне заслужују.
Нема сумње да је акција листа и његових стручних

сарадника нешто исправила, помогла. Али, у јеку

страховитих политичких, племенских и верских

борби, глас привреде и привредника мало се чуо.

Све је било прече и о свему се више говорило него

о економским базама државе.

У новом реду ствари «Трговински гласник» је

остао на својим традиционалним линијама како у

третирању питања економских, тако и националних,

политичких, верских и културних. Старао се да

упозна своје читаоце са радом и идејним кретањем

света уопште, преко других да поучи домаће, да

подигне веру у сопствену моћ и развије знање у пи-

тањима духовног и материјалног значаја. Он се

није понео временом, послератним схватањем, није
пошао трком за сензацијама, нити је повлађивао

нижим инстинктима маса. Свакојако, да је то при-

чинило штете листу. Али, није „Трговински гла-

сник“ једина вредност, која је страдала у новом

добу и новој држави. Као да се старало да се ишчу-

па што више дббрих старих особина. У том греш-

ном старању много се оштетило, страдале су многе

вредности. Од њих је једна и утицај „Трговинског
гласника”. Али, ако је смањен утицај листа, није

његов велики углед. Он је љубоморно брањен од

свих, све до данашњег дана. Лепо име, које је сте-

као залажући се за све што је морално, напредно и

културно, старајући се да помогне напредак једног
жилавог и способног народа, а у првом реду радом

и пером свога дугогодишњег уредника Јована Ђаје,
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очувао је све до сад. Овај славни новинар својом

ерудицијом, својим одличним суђењем, отменим

тоном и ванредним стилом подигао je углед „Тр-
говинског гласника” на висину једног од најбољих
листова не само у нашој земљи, него и међу Јуж-
ним Словенима уопште.

Манифестом Њ. В. Краља, од 6 јануара 1929 г.,

створен је нов политички поредак у нашој земљи.

Њ. Величанство учинило је крај једном времену за

којим се није имало зашта зажалити. Партијско-
политичке распре, проткане рђавом администраци-

јом, довеле су биле у питање целину државе и ос-

нове поретка у њој. Привредни свет примио је ново

стање као озбиљан покушај да се преброди тешка

државна криза и одао признање за одличне намере
и велику одговорност, коју су носиоци новог стања

примили на себе. И са своје стране, добром вољом,

искуством и средствима био је увек готов да по-

могне консолидовању новог поретка за одржање

државне целине.

„Трговински гласник” и у овом добу био је

тумач осећања и схватања привредног света. Он је
стално тежио, да помогне и олакша да се изведу
и правилно примене идеје Њ. В. Краља. Са своје
стране није учинио ништа, што би могло омести

ново стање у напорима за регенерацијом земље,

напротлв увек и у свакој прилици помогао је ко-

лико је могао и умео. Он је нарочиту пажњу посвс-

тио бригама о подизању, развијању и реорганиза-

цији наше привреде. Напоре новог поретка и у том

правцу он је усрдно помагао. Гледиште листа било

је увек, а и сада је, да су сређени економски од-

носи база доброг политичког поретка. Стога је на-

поре владе о организовању земљорадничког кре-
дита, контроли извоза, поправљању и побољшању
трговинских веза са иностранством, усавршавању
и развијању саобраћаја и свих законодавних мера
донетих у правцу привредног побољшања, помагао и

залагао се за њих. Исто тако ломагао је надлежне

факторе, у свакој прилици, кад је требало изме-

нити и уклонити препреке развитку радиности и

промета уопште. Лист је пратио и економију света,

старао се да дадне потстрека и примера за рад код

нас; а расправљајући наша саобраћајна, трговин-
ска и индустријска питања желео да помогне истра-
живању путева, којима треба упутити народну ра-
диност стварању једног државног привредног пла-

на, који би дао снаге и полета народној привреди.

Наша земља била је оптерећена разноликим за-

конодавствима. Трагови прошлости кочили су њен

истински напредак. Стога је лист у свакој прилици

поздравио изЈедначење законодавства као моћну
полугу за духовно јединство и као велики успех што

су уклоњене бране њеном привредном и политич-

ком консолидовању.

Питања политичка и питања духовног живота

нису занемарена ни у овом периоду политичког жи-

вота. Нову административну организацију земље,

поделу на бановине, и кроз југословенство изра-
жене тежње за духовним јединством Југословена,
„Трговински гласник” је схватио као једино пра-

вилан и једино добар пут за бољу будућност наше

земље и нашег народа. Исто тако и напоре за бољу

организацију државне администрације. Добра ад-

министрација основ је правилној функцији државе,
а јачање једног националног осећања најсигурнији
стуб њене снаге и њене чврстине. Стога су југосло-
венство, као асимилациони, а не разорни, принцип,
и бановине као деконцентрација власти, две ве-

лике политичко-моралне тековине данашњице.

Питања национална и спољно политичка пра-

ћена су са свом дужном пажњом и озбиљношћу јед-
ног угледног престоничког листа. Брањени су инте-

реси нашег народа и наше државе одмерено, оз-

биљно и енергично. У том погледу „Трговински
гласник” је остао у светлим традицијама из најбо-
љих својих дана.

„Трговински гласник” је уопште познавањем

људи и ствари, сигурношћу суђења и објективно-

шћу у расправљању, чувајући репутацију озбиљног

и непристрасног листа, помогао напоре Њ. Вели-

чанства и новог доба, да се земља преуреди и кон-

солидује.

Историјат оснивања. 0 покретању „Трговин-
ског гласника” мислило се скоро једновремено када

и о оснивању Београдске Трговачке Омладине. Још
за време припрема за оснивање Омладине, као и у

првим данима њеног живота, најпре међу покрета-

чима, а затим у привременој и доцније у сталној

управи, увидела се потреба јавног органа, у коме

би се шириле идеје Београдске Трговачке Омла-

дине, тумачио њен циљ и програм. Идејни покре-

тачи „Трговинског гласника” су исти људи, који

су основали Београдску Трговачку Омладину.
Тако је Милорад П. Николић, трговац и члан

Управног одбора Београдске Трговачке Омладине,

упутио 1882 год. управи писмени предлог о покре-

тању друштвеног листа. У своме предлогу, он је
навео да ће се издавањем листа „углед дружине

подићи на много већи ступањ, него што је то до-

сада било”. С његовим предлогом били су сви оду-

шевљени. Али због великих послова Омладине (она

је тада организовала читаоницу, књижницу, врбо-
вала чланове, мењала правила итд.), решење по

гоме предлогу се стално одлагало.

Доцније, 15 јуна 1885 год., учињен је Београд-
ској Трговачкој Омладини предлог о оснивању ли-

ста од стране професора Државне трговачке ака-

демије у Београду Јована Томића. Он је упутио
Омладини писмо којим извештава да je намеран да
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покрене 1 августа „један јавни орган за трговачки

свет“, па моли да му Омладина стави на располо-

жење у своме стану просторије за рад и експеди-

цију. По овоме предлогу Управни одбор је решио:

да лист буде орган Београдске Трговачке Омла-

дине, а Томић одговорни уредник листа; у листу да

се ништа не пише ни против удружења, ни трго-

ваца, ни трговачких омладинаца; после 2 године,

ако хтедне Београдска Трговачка Омладина, да То-

мић уступи лист њој у својину. Тада је Томић из-

вестио Управу града Београда да 1 септембра 1885

покреће „Трговачки гласник” —. лист за трговину,

индустријску и народно-привредну поуку „уз са-

радњу Београдске Трговачке Омладине чији ће ор-

ган и бити“. Лист је требао излазити једанпут не-

дељно. Међутим, наступели рат са Бугарима то је
омео.

Покретање листа постало је поново актуелно

1886 године. Те године, 26 августа, јавља се Бео-

градској Трговачкој Омладини Милорад П. Нико-

лић с претставком да се његов предлог из 1882 год.

узме поново у решавање. Управа се сложила с ње-

говим предлогом, па је 9 децембра одржала саста-

нак на коме су, поред управе, присуствовали и мно-

гобројни позвани угледни пријатељи Београдске
Трговачке Омладине, у циљу да се питање листа

расправи.

На ванредној скупштини Београдске Трговачке
Омладине од 28 децембра 1886 измењена су и дру-

штвена правила у погледу издавања листа. Постиг-

нута је сагласност да фактични уредник буде Ан-

дра Николић, професор Државне трговачке акаде-

мије. Међутим, Николић је био и сувише заузет

својим личним пословима, те је излажење листа

стално одлагано, а Београдска Трговачка Омладина

није могла лако наћи друго поуздано и погодно

лице за уредника. Тако су пролазили дани и месеци,

а до листа се није дошло.

Тада се јавља Марко Вулетић са својим пред-
логом. Пратећи као редован члан фазе, кроз које
је прошло питање покретања листа, он је 24 новем-

бра 1890 год., као потпретседник Београдске Трго-
вачке Омладине, поднео њеној управи свој предлог
са израђеним нацртом како би требало решити пи-

тање листа. Овај његов предлог и нацрт узела је
управа у претрес на седници од 25 новембра и усво-

јила га у начелу. На овој седници образован је од-

бор од 12 лица да учини све припремне радње за

покретање листа, У одбор су ушли: Милан А. Па-

вловић, претседник, Марко Вулетић, потпретсед-
ник, Драгутин Ф. Васић, секретар, Ђока Ж. Нешић,

економ, Јован М. Тадић, почасни члан, Тодор Ј. Ми-

јаиловић, пређашњи претседник, Пера И. Јовановић,
трг., Милорад П. Николић, члан Школског одбора,
Михаило Л. Ђурић, члан Школског одбора, Мило-

рад Терзибашић, трг., Мића Петровић, члан Школ-

ског одбора и Божа С. Живковић, трг. Овај је од-

бор поднео предлог да се друштвени лист зове „Тр-
говинсми Гласник” и да излази три пута недељно:

уторником, четвртком и суботом, као и све предлоге

који су били у вези са излажењем листа. Пошто је

управа уовојила извештај одбора дванаесторице,

Београдска Трговачка Омладина издала је 1 јану-

ара 1891 позив на претплату. Први број изишао је
на Св. Саву, 14 јануара 1891, под уредништвом пот-

претседника Марка Вулетића, пошто је Никола Са-

вић, с којим је био направљен уговор о уређивању
листа, одустао да се прими тога положаја Тако је,

најзад, после великих напора, остварен овај велики

и значајни циљ Београдске Трговачке Омладине.

Покретање „Трговинског гласника” примљено

je са веома великим задовољством у свима привред-

ним круговима. Београдска Трговачка Омладина са

својим члановима, као и сви трговци ван њених ре-

дова, били су највише задовољни. Напокон су до-

шли трговци до свога листа, који је имао да подигне

углед и значај Омладине, а с њом заједно целе срп-

ске трговине. *) 2 )

х) Интересантно је забележити мишљење Чеде Ми-

јатовића, бившег министра и врло истакнутог нашег полити

чара, о покретању листа. Он је 14/26 септембра 1891 упу-

тио из Лондона уреднику Марку Вулетићу писмо, коме се

између осталог каже:

«....Ја лично сматрам организацију српске трговачке

омладине и њен рад као први озбиљан зрак наде да још

од нас нешто и може бити. Ја сматрам да трговачка омла-

дина има права да од свију нас без разлике партија и поло-

жаја очекује да је охрабримо и помажемо на путу напретка

колико можемо. Целим својим досадашњим радом у вашем

листу ја нисам вама ни упола исплатио оно задовољство

које сам имао кад сам видео да је трговачка омладина по-

кренула свој орган».

У једном другом писму од 2/14 октобра 1891 пише

Чеда Мијатовић Марку Вулетићу о раду омладине и њеног

органа, па каже:

«Ја се радујем са моје стране што видим да у Србији
има људи, који без личних и политичких амбиција, свесрдно

служе великим народним интересима, а међу те велике инте-

ресе ја стављам и потребу да се наша трговачка омладина

образује озбиљно како ће бити достојна великог задатка

који је промисао баш њој наменила. Ја се надам, и уверен

сам, да ће се најдаље за десет година показати како је био

озбиљан, далековидан и истински родољубив рад вашега

друштва. Ја ћу бити срећан ако заслужим да се тада међу

онима који су схватили патриотичност вашег задатка и пот-

помагали Вас усрдно, помене и моје име».

Чеда Мијатовић, као тадашњи и доцнији стални до-

писник «Трговинског гласника» из Лондона, и у осталим

својим многобројним писмима Марку Вулетићу стално је

исказивао своје задовољство због- писања и држања «Трго

винског гласника». Сматрао је, да he Београдска Трговачка

Омладина са својим органом играти све значајнију улогу у

целокупном јавном животу.
2) 0 значају и улози тадашњих српских трговаца и

имховог органа дао је и Стојан Новаковић, у то време

претседник Српске књижевне задруге, академик и претсед-
ник владе, веома карактеристично и ауторитативно мишље-
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Први уредник Марко Вулетић вршио је дуж-

ност до 25 маја 1893. Његовим преданим, смишље-

ним и савесним радом ударен је чврст морални и

материјални темељ „Трговинском гласнику”. Родо-

љубиво писање листа, његов отмен и одмерен тон,

непристрасност у одбрани права и правде, привукло

је општу пажњу, те је „Трговински глаоник” убрзо
стекао велики углед и популарност. Природно да је
самим тим почела и Београдска Трговачка Омла-

дина да игра све значајнију улогу.

Већ у првим данима свога излажења „Трго-
вински гласник” је умео да око себе окупи леп број

људи јаких на перу. Стога је и ауторитет листа по-

стајао све већи. Лист се тада читао од професора

Велике школе па до потпоручника и питомца Војне

академије.
Све до почетка 1895 год. лист је излазио трипут

недељно. А отада до 3 октобра те године почео је
излазити свакодневно (сем понедеоником), и то на

тражење Београдске берзе, која је желела да се

свакодневно објављују њени курсеви. Међутим, ка-

ко се није исплатило свакоднвено излажење, лист

је поново почео излазити трипут недељно. Тако је
трајало све до 1900, када је почео излазити опет

свакодевно. Пред светски рат изашао је последњи

пут 14 јула 1914. После светског рата отпочео је
поново .излазити 15 марта 1919 и то до 1 маја три

пута недељно, а отада свакодневно.

ње. Он је 3 јуна 1892 упутио уреднику «Трговинског глас-

ника« Марку Вулетићу писмо у коме, поред осталог, каже:

«....Ми знамо сувише добро многобројне услуге које
је новој српској књижевности од самога почетка њенога

чинио трговачки ред нашега народа, не само у лицу поједи-
них родољубивих пријатеља књиге и просвете као што је
то био покојни Илија Милосављевић Коларац, у том по-

гледу углед свеколиком народу —■ него и целином својом.
Некада је пештански панађур, на ком су се састајали

трговци с многих страна српских, био крепко уточиште још
веома новој и нејакој књизи српској. Ко зна да ли се нова

српска књига и угасила не би, да је није топлим срцем

пригрлио својој народној просвети и народном језику одани

трговац српски? Трговци српски, најпросвећенији у почетку

овог века, помагали су издашно српске књижевнике онда

када Србија још није могла на то мислити. Не би, по томе,

право било, да ојачана већ књига српска заборави на те

услуге, у толико пре што она и за у напредак прави спас

нема од кога другог очекивати него опет од трговине срп-

ске. Јер докле год неко у наше прилике не прикалеми и с

нашим околностима не подеси књижарску трговину обра-
зованог света, докле том трговином вешто не обухвати све

крајеве где би се могла читати наша књига, где се разуме
језик наш, —: ми ћемо у књизи натезати као што смо

мање више и до сад натезали. Трговачки добро органи-
зовано протурање књиге остаје једино средство које може

стално подићи српску књигу. Ми ово одавно знамо и одавно

очекујемо, али тај посао, толико потребан за напредак на-

рода српског, посао који моралноме уједињењу може нај-
више помоћи, има да изврши трговина српска. Зато се ја и

користим овом приликом, те ту мисао (ма да знам да није
нова) казујем Вама, уреднику органа Београдске трговачке

омладине. ја вам казујем, да је минем с душе, да је покре-
нем наново, јер ако се о њој у Вашим круговима раз-

мишљати почне, нешто од ње може бити. Ваши кругови

знају тегобе, познају неприлике; њихово око једино he моћи

и лека наћи, оно he, кад тад, погодити до сад узалуд тра-

жени пут к успеху. А то би била круна оних услуга које је

српски трговачки ред, у свима крајевима народа, још у по-

четку учинио новој српској књизи. На та лепа предања о

вези нове српске књиге са српским трговачким редом ја
упућујем овде зато да бих замолио Вас, а преко Вас дру-

гове Ваше и читаоце Вашега листа да о овоме размишљају.
А ми смо вама, старим својим и поузданим пријатељима,
свагда на услузи».
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Y име Београдсђе Трговачђе Омладине, kao власника, пословима „Трговинског
гласнива" Ћређивачки одбор, kojn се ckake године бира на годишњој скупштини
Омладине. По положају у Уређивачки одбор улазе и претседниђ удружења и управниђ
inkone. На седницама овог одбора претресају се сва питања, koja се односе на уре-

ђивање и унапређење листа. Одбор бира између себе претседника и потпретседника.
Тим избором постаје претседниђ одбора диређтор листа, а потпретседниђ његов замениђ.

Диређтор одржава сталан и непосредан ђонтађт са уредништвом листа. Он даје, у име

Уређивачђог одбора, упутства и правац листу, стара се за његову материјалну страну

и за све остало што је потребно за несметано излажење листа.

Директор Г. ДОБРИВОЈЕ Т. ЛАЗАРЕВИЋ,

трговац, потпретседниђ Ћређивачког одбора
1921—26 год., диређтор листа од 1926 год.

Потпретседник Г. АЛЕКСАНДАР Ј. ЈО-
ВАНОВИЋ-РЕСАВАЦ, трговац, члан lllkon-

ckor одбора 1904—5 г., члан Ћправног од-

бора 1909—11, члан Дређивачког одбора од

1927—28 г., потпретседниђ Ћређивачђог од-

бора од 1929 год.

Пословођа Г. СРБОЉЋБ П. МИЈАТОВИЋ,
трговац, члан Мправног одбора 1925—26 г.,

пословођа Мређивачђог одбора од 1926 год.

ЧЛАНОВИ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА:

Г. МИХАИЛО Л. ЂЋРИЋ, трговац, био

је: члан Мправног одбора, ђњижничар, по-

словођа, благајниђ, потпретседниђ, претсед-
Hnk Illkone, уредник и директор „Трговинског
гласника", сада члан Саветодавног одбора и

члан Мређивачког одбора.

Г. МИЛМТИН СТАНОЈЕВИЋ,трговац, прет-

седниђ Беогр. трговачђе ђоморе, члан Саве-

тодавног одбора Б. Т. О. од 1925 г., члан

Мређивачког одбора „Трговинског гласниђа"

од 1930 године.

Г. МИЛОВАН Ј. МАТИЋ, трговац, члан

Illkonckor савета 1905—7, члан Illkonckor од-

бора 1907—9 г., пословођа Мправног одбора
1911—14 г., диређтор „Трговиисђог гласниђа"
1920—24 г., члан Ћређивачђог одбора и члан

Саветодавног одбора од 1925 г.

Г. ДРАГУТИН Ж. ГАВРИЛОВИЋ, тргобац,
члан Школског одбора, члан Упрабног од-

бора 1899 г., тајник, п.председник 1904 г.,

члан Уређибачког одбора од 1908 г.

Г. МИЛАН Б. ТОМИЋ, тргобац, члан Школ-

ckor одбора 1902—5, члан Упрабног одбора
1905—10 г., члан Уређивачког одбора од

1919 године.

Г. РАДОМИР М. ЋУКОВИЋ,трговац, члан

Управног обора 1900—4 и 1907—13 г., нот-

претседник 1913 —l4, члан УређиБачког од-

бора од 1921 године.

Г. ЈОСИФ АЛМУЛИ, тргођац, члан Ype-
ђиђачђог одбора од 1923 г.

Г. НИКОЛА М. БЕЛОВИЋ, тргођац, члан

Шђолсђог одбора 1901—4, члан Шђолсђог са-

ђета 1904—5, послођођа LUkon. сађета 1905—7

г., члан Шђолсђог одбора 1907—9, управниђ
шђоле 1909—21 г., члан Уређивачког одбора

од1923г., члан Саветодавногодбора од 1925 г.

Г. ВОЈА ПЕТКОВИЋ, извозниђ, члан Ype-
ђивачђог одбора од 1926 год.

Г. ДАМЈАН БРАНКОВИЋ, ђомисионар,
члан Дређивачђог одбора од 1927 г.

Г. ТОМА РАДЕНКОВИЋ, трговац, прет-

седниђ Cpnckor трговачђог удружења, члан

Саветодавног одбора 1925 г. и члан Ype-
ђивачђог одбора од 1928 г.

Г. ДЋШАН ЛАЗИЋ, трговац, члан Ype-
ђивачђог одбора од 1928 г
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ДИРЕКТОРИ »ТРГОВИНСКОГ ГЛАСНИКА»

Марко Вулетић, стварни оснивалац „Трговин-

ског Гласника“, био је и његов први директор, од-

носно уредник, како се у то време називао дирек-

тор. Од оснивања листа па све дотле док се није

развио требало је учинити много напора. Дужности

и одговорности првог директора биле су веома ве-

лике. Управљати једним листом у ондашњим при-

ликама није било нимало завидно. „Трговински

гласник” покренут је као потпуно независан и ван-

партијски лист, као орган Београдске Трговачке

Омладине и српских трговаца. За његово матери-

јално и морално подизање требало је пожртвовања,

знања и умешности. У време политичког и привред-

ног превирања, и културне заосталости, требало је

преко „Трговинског гласника” унети светлост у

сва покренута питања и заузети по њима гледиште.

Марко Вулетић, са својим особинама, био је пре-

дестиниран за првог директора. Својом вредноћом,

истрајношћу, неустрашивошћу и способношћу уоп-

ште, он је успео да удари чврсте темеље „Трго-

винском гласнику”. Благодарећи Марку Вулетићу,

који је знао окупити око себе кадар добрих и спрем-

них сарадника, Београдска Трговачка Омладина, а

преко ње и српска трговина, добили су моћно сред-

ство у борби за извршење својих крупних задатака.

Марко Вулетић био је директор од јануара
1891 до маја 1893, затим од маја 1894 до маја 1895,

и заменик директора од марта 1919 до априла 1920.

Милорад П, Николић дошао је за директора

после Марка Вулетића. Ту функцију вршио је од

маја 1893 до маја 1894. Он је успео да „Трговински
гласник” у својим напорима истраје и одговори

крупним задацима, које је тадашње време истица-

ло у све јачој мери.

Михаило Л. Ђурић био је директор у најтежем

времену (од маја 1895 до јуна 1903), Политичке

борбе биле су на врхунцу. Издићи се изнад њих и

упутити „Трговински гласник” правим путем био

је веома тежак задатак. Привредним питањима по-

клањала се мала пажња, а у колико се и поклањала,

она је, најчешће, ишла на уштрб трговаца и при-

вредника уопште. „Трговински гласник” је морао

да има пуно такта и знања да одговори својим ци-

љевима. Оштро је критиковао политичко стање и

бранио истовремено интересе наше трговине, због

чега се на „Трговински гласник” гледало с неповере-

њем од стране владајућих кругова. Стога су му чи-

њене многе сметње, а нису изостајале ни претње. Ме-

ђутим, све то није могло да поколеба рад и правац

„Трговинског гласника”. Лист је у оно најмрачније

доба, у доба пољуљаних савести и морала, сачувао

и одржао свој углед. За време директоровања Ми-

хаила Л. Тзурића пада и истрајан и смишљен рад

листа по питању царинског рата са Аусријом.

Михајло Л. Ђурић добио је од Београдске Тр-

говачке Омладине, при напуштању положаја дирек-

тора, нарочиту повељу. Био је директор од маја

1895 до маја 1907, дакле пуних 12 година. Он je,

према томе, најдуже времена био директор „Трго-

винског гласника”.

Михаило Г. Поповић био је директор од маја

1907 до августа 1908. Иако је на томе положају био

кратко време, он је показао веома много смишље-

ности и способности у раду на унапређењу „Трго-

винског гласника”. Нарочиту пажњу поклањао је

питањима спољне политике, која су се у то врем;е

кретала око односа са Аустро-Угарском, а у вез,и

са анексијом Босне и Херцеговине.

Димитрије М. Ђорић заузимао је положај ди-

ректора од августа 1908 све до престанка излаже-

ња листа пред светски рат. Он је у своме раду на-

ставио тр.адиције листа. Веома вредан и окретан,

посвећивао је уређењу листа велику пажњу. Уснео

је да се не окрњи углед листа и да задобије читаоце

и ван граница Србије. Лист је тада нарочито читан

у Босни и Херцеговини, где је постао орган српске

националне пропаганде.

Милован Ј, Матић био је директор 5 година, од

априла 1920 до априла 1925. Он је са много умеш-

ности 1И такта успео да лист у свима покренутим

питањима, која су била многобројна и односила се

на све гране државног живота, заузме исправно

гледиште у корист народне привреде и државне це-

лине. Следујући лепим традицијама, он није допу-

стио да лист подлегне разним политичким и дру-

гим утицајима. Умео је да га задржи на достојној
висини, имајући увек у виду само народне интересе.

Благоје Ј. Антонијевић изабран је за директора

23 априла 1925. Ту дужност вршио је до 25 августа

1926, када је отступио, пошто је изабран за претсед-

ника Омладине. Он је унео много труда и пажње

да се лист што боље уређује и материјално обез-

беди. У оба правца показао је видне резултате.
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Добривоје Т, Лазаревић дошао је за директора

аиста 25 августа 1926. На томе положају је и данас.

Пре овога био је потпретседник Уређивачког од-

бора од 1921 до 1926 године. Родио се у Алексан-

дровцу (Жупа), где је свршио основну школу. Тр-

говину је изучио у радњи Анастаса Павловића, у

којој је био од 1899 до 1909 године, када је почео

самостално да ради под фирмом Поповић, Лазаре-
вић и Комп.

Трговачку школу Београдске Трговачке Омла-

дине, нижу и вишу, свршио је од 1901 до 1907

године. Са ретком прлљежношћу он се стара да

лист сачува своју традицију и углед, Са пуно такта

и обазривости успео је да лист у многим комплико-

ваним политичким питањима задржи своју објек-
тивност и укаже на путеве којима треба ићи. Може

се рећи да су се обистинила сва предвиђања листа

о догађајима, који ће неминовно наступити, ако се

не престане са онаквим политичким животом, који
је наносио штету не само целокупној привреди, него

и претио опстанку данашње државне заједнице.

УРЕДНИЦИ „ТРГОВИНСКОГ ГЛАСНИКА"

Јован Ђаја, дугогодишњи професор, народнт

посланик, министар, државни саветник, минис,г ар
на страни, политичар и новинар, био је, са малим

прекидима, уредник и сарадник „Трговинског гла-

сника“ скоро тридесет година, од 1899 па до пред

саму смрт 1928 године.

Прешло би из оквира овог написа о „Трговин-
ском гласнику” кад би се, овом приликом, позаба-

вили личношћу Јована Ђаје онолико колико му по

великим заслугама за лист припада.

Као што смо на другом месту овог написа иста-

кли, Ђаја има највише заслуга за успех и углед

„Трговинског гласника”. Он је својим сјајним, об-

јективним и убедљивим чланцима највише допринео
да „Трговински гласник” постане један од нају-

гледнијих листова српске журналистике. Његови

су чланци не само због своје важности и објектив-
ности, него и због своје отмености и начина на

који су написани, били свуда запажени и цењени и

због тога је „Трговински гласник” од свих срп-

ских листова био највише помињан и цитиран у

домаћој и страној штампи. Није било ниједног важ-

нијег политичког и привредног питања о коме није
Ђаја зналачки казао своју реч. Његови су чланци

имали необичну, готово пророчку моћ предвиђања,
они су поред стручности били надахнути оном ве-т

ликом националном идејом и великом љубављу пре-
ма народу и нашој државној заједници, која је у це-

лом животу и раду водила Ђају. Он је био новинар-

државник.

Несаломљива воља, одлучност и борбеност
биле су опште познате особине Ђајине. То је до-

казао у свима важнијим догађајима, који су се оди-

грали за време његовог рада у листу. Треба се

само сетити његовог моћног пера 1900, приликом
напада на српске трговце у Народној скупштини у

Нишу, затим у тешком периоду пред 29 мај 1903,
као и одмах после рата, када су искрсла многа пи-

тања у највећој оштрини.

Ђаја је био најубеђенији присталица и борац
за слободу и уједињење свих Јужних Словена.

Ђајини чланци били су прави израз Јавног мне-

ња не само трговачког реда него и целог српског

народа.

Пре рата био- је у србијанском новинарству

уводни чланак најважнија ствар у листу. Нарочито
се пазило на то, да је написан лепим и одабраним
изразима. Најбољи чланци излазили су у „Трговин-
ском гласнику” из Ђајиног пера. Ђаја је био не-

сравњив као стилист, новинар, који је могао да пре-

даје у школи науку о стилу.

Ђаја је био новинар најчистије расе. Његова

љубав према новинарству била је легендарна. У

доба кад је све легло на државну службу, кад није

Добривоје Лазаревић
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било иоле писменијег човека, који није био на „др-

жавним јаслима", како се то онда говорило, Ђаја

је био сав срећан кад је могао да нађе ухлебље у

новинарству. И данас је добро прелистати комплете

„Трговинског гласника” и прочитати Ђајине на-

писе. Из њих се најбоље види зналаштво и висока

култура Тајине личности.

Ђаја је служио на част „Трговинском гласни-

ку”, а преко њега и целој српској журналистици.
Због својих заслуга за лист, Београдска Трговачка
Омладина изабрала је Ђају за свога почасног члана.

Јован Tlaja је рођен у Дубровнику 21 марта
1846 год. Основну школу и гимназију свршио је у

месту рођења, а филозофски факултет у Бечу. По

свршеном школовању дошао је у Београд и постао

суплент, а доцније професор гимназије. Брзо се

истакао својом интелигенцијом и слободоумљем,

ушао у политику и изабран у главни одбор Народне
радикалне странке. У Тимочкој буни (1883) затво-

рен је, окован и изведен са осталим члановима ра-
дикалног главног одбора пред преки суд у Заје-
чару. На суђењу се држао најкуражније од свих

окривљених. 28-Хl-1883 ослобођен је као невин. У

идућој години покренуо је са Андром Николићем и

Стојаном Протићем »Одјек«, пошто је радикалски

партиоки орган „Самоуправа” био обустављен. У

чиновничкој каријери заузимао је врло видне поло-

жаје. У 1888 год. постао је начелник Министарства
просвете, а у 1889 начелник Министарства иностра-

них дела. На ово звање дао је оставку те је одмах

потом изабран за народног посланика. У 1890 по-

стао је државни саветник и те исте године мини-

стар Унутрашњих дела у влади Саве Грујића. На

овом положају остао је до 16-1-1891, па је потом

опет постао министар истог ресора у влади Николе

Пашића 11-11-1891 оставши на новом положају
више од једне године. У 1894, после укидања уста-
ва од 1888 год., пензионисан је као државни савет-

ник. Потом је једно време био наш посланик у
Атини и Софији, па је поново пензионисан 1905 год.

и отада се није враћао у државну службу.

Сем „Одјека” Ђаја је уређивао и политички

лист „Народ” (1896) и до смрти сарађивао на „Тр-
говинском гласнику”. Одликовао се широком кул-

туром и великим родољубљем. У свом дугом јавном
животу доживео је многа разочарења и патње. Ну
све их је стоички подносио, никад јавно не исказу-

јући своје незадовољство.

Његов духовни рад је био многострук. Чланци

су му се увек одликовали доказима и логиком, отме-

ним тоном и коректним језиком. Својим пером

оплеменио је нашу јавну реч, уздигао је на велику

висину и прибавио јој велико уважење у земљи, па

чак и на страни. Са француског је превео роман

Деведесет трећа од Виктора Ига, са италијанског

Манцонијев роман Вереници. Био је велики побор-
ник зближења између Србије и Бугарске и 1904 год.

написао је брошуру Савез Србије и Бугарске.
У дубокој старости умро је 18 јула 1928 го-

дине у Београду.

Др. Милослав Стојадиновић, публициста, бив-

ши начелник Министарства социјалне политике,

сада први потпретседник Београдске општине, био

је уредник „Трговинског гласника” од марта 1924

до априла 1926. Он је у листу зналачки и вешто

претресао многа важна питања. Нарочиту пажњу
посвећивао је социјалним и комуналним питањима.

У томе правцу указао је на низ корисних мера, које
треба предузети на социјалном пољу. У своме раду

Др. Стојадиновић је увек имао у виду интересе тр-
говине и привреде уопште, и државе као целине.

Фрањо Цвјетиша, публициста, члан Југосло-
венског одбора за време светског рата, сада гене-

рални конзул у Хамбургу, био је уредник од априла
1926 до новембра 1927. За време његовог уредни-
ковања лист је поклонио већу пажњу информа-
тивном делу. Као дипломат по струци, Цвјетиша
је питања спољне политке нарочито расправљао.
Такт и умерен тон биле су особине Цвјетишиног

Јован ТБаја
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рада. У питањима унутрашње политике уносио је

свој широки југословенски национализам.

Јован Ђоновић, публициста и дугогодишњи

јавни радник, бивши народни посланик, изабран је
за уредника фебруара 1929. Он је уредник и да-

нас. На тај положај дошао је као стари и искусни

професионални новинар. Још пре избора за уредни-

ка Ђоновић је активно сарађивао у листу. То је
било у јеку политичких борби пред б јануар 1925.

Тада када су падали најразноврснији предлози у

погледу решења политичке кризе и када су били у

питању и интереси државе као целине, Ђоновић је,

настављајући светле традиције листа, енергично

устао у одбрану државних и народних интереса.

Лист је тада поклањао велику пажњу питањима

унутрашње политике, сматрајући да је без њихо-

вог правилног решења немогуће и приступити ра-

справљању привредних питања, а камо ли их

с успехом свршити. После манифеста Њ. В. Краља
од 6 јануара 1929, лист се посветио искључиво ра-

справљању привредних и културно-социјалних пи-

тања и питања националне политике.

САРАДНИНИ „ТРГОВИНСКОГ ГЛАСНИКА”

„Трговински гласник” знао је увек да нађе за

своје сараднике способне и познате личности из

стручних кругова. Beh у самом почетку свог изла-

жења око листа се окупио леп број сарадника, који
су својим радом допринели његовом успеху.

Међу првим сарадницима потребно је истакнути

Тасу Богдановића и Чеду Мијатовића.
Таса Богдановић сарађивао је у листу од по-

четка његовог излажења, дуже времена као стални

члан уредништва, а доцније као спољни сарадник,
све до смрти 1899. У то време био је мали број
људи од пера и струке. Међу тај број спадао је
Богдановић. Његови стручни чланци из трговинске
политике и финансија пунили су веома често ступце
„Трговинског гласника”. Написао је и читав низ

чланака посвећених васпитању и просвећивању тр-
говачког подмлатка. Колику је љубав показивао

према подмлатку најбоље сведоче његова јавна пре-
давања у Омладини. Нарочито као секретар Српског
трговачког удружења покренуо је преко листа мно-

га важна привредна питања и допринео њиховом

правилном решавању. Он је, одиста, све своје спо-

собности уложио за напредак листа.

Чеда Мијатовић, академик, државник, истори-
чар и књижевник, сарађивао је у „Трговинском
гласнику одмах по његовом изласку. Као што на

другом месту помињемо, Мијатовић је био веома

одушевљен покретањем „Трговинског гласника”.

То своје одушевљење он је одмах доказао својом
сарадњом. Дуги низ година Мијатовић је био

стални дописник листа из Лондона. Његова са-

радња била је драгоцена увек, а нарочито првих
година живота „Трговинског гласника”. Поред ре-
довних дописа о лондонским тржиштима, као и

свима финансиско-привредним покретима у -свету,

Мијатовић је објавио у „Трговиноком гласнику”
низ чланака из области политичке економије, срп-

оке трговине и привреде уопште. У листу је обја-
вио и CBO'i спис „0 условима успеха”, који је, доцни-

је, оштампао као засебно дело. Многи његови написи

односили су се на васпитно-просветно подизање

трговачког подмлатка, коме је у свакој прилици ука-

зивао највећу пажњу и давао велики значај.
Због његових заслуга за „Трговински гласник”,

Београдска Трговачка Омладина изабрала га је за

свога почасног члана.

Међу првим сарадницима „Трговинског гла-

сника” били су, поред Тасе Богдановића, Иван

Иванић, као сталан сарадник, а доцније дописник

из Будимпеште и Скопља, Марко Мариновић, тада

генерални консул у Трсту, Хајим С. Давичо, гене-

рални консул у Минхену, Божа Боди, Ђока Не-

шић и др.

Број сарадника и дописника ширио се из го-

дине у годину. Ко је желео да стручно и објективно

покрене или расправи неко питање, тај је настојао
да своје написе објави у „Трговиноком гласнику”.
Сарадници су се јављали како из земље тако и из

иностранства. Далеко би нас одвело кад би извр-

шили поделу сарадника по времену, када су радили
на листу, и по врсти њихове сарадње. Стога изно-

симо, азбучним редом, имена оних који су сарађи-
вали или сарађују стално или повремено на „Трго-
винском гласнику”:

Адам Прибићевић, економ; Александар Бори-
сављевић, државни саветник; Александар Илић,

новинар; Др. Александар Јовановић, доцент Уни-

верзитета; Александар Миловановић, начелник Ми-

нистарства; Александар Николић, секретар Рад-
ничке Коморе; Александар Павићевић, секретар

Дирекције царина; Александар Радуловић, новинар;

Александар Рачета, држ. чиновник; Андра Гаври-
ловић, професор; Андрија Радовић, бив. министар;

Алексеј Ксјуњин, новинар; Антон Екар, новинар;

Антоније Панић, начелник жел. дирекције; Арон
Алкалај, гл. секретар Држ. хип. банке; Др. Аца

Деспић, секретар Трговачке коморе; Аца Динић,

трговац; Благоје Т. Тодоровић, начелник мини-

старства; Божидар Никашиновић, публициста; Бора
Милутиновић, инж. агр.; Боривоје Мирковић, но-

винар; Др. Бранко Петровић, секретар Берзе; Бра-
на Марковић, ген. конзул; Брана Тодоровић, ди-

ректор Трговачке школе; Др. Велимир Бајкић, проф.
Универзитета; Велимир Вујић, начелник банске

управе; Др. Велимир Стојковић, начелник мини-

старства; Велмар Јанковић, књижевник; Др. Винко
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Витезица, публициста; Др. Влада Ђорђевић, инду-

стријалац; Др. Влада Т. Марковић, претседник удру-

жења банака; Влада Т. Спасојевић, професор; Влада

Тодоровић, инжењер; Др. Влада Ћоровић, профе-

сор Универзитета; Владимир Лебедев, публициста;

Владимир С. Цонић, начелник министарства; Др.

Воја Бесаровић, секретар Трговачке коморе; Воја

Петковић, извозник; Војислав Паљић, апелациони

судија; Вук Крајач, држ. чиновник; Глиша Елезо-

вић, професор; Градомир Козомарић, новинар; Гр-

гур Костић, новинар; Др. Данило Данић, апелаци-

они судија; Данило В. Стефановић, начелник мини-

старства; Др. Димитријс Антић, професор Универ-

зитета; Др. Димитрије Мишић, секретар Коморе;

Драг. Урошевић, трговац; Драган Милићевић, се-

кретар Индустријске коморе; Драгић Солдатовић,

касациони судија; Драгиша Лапчевић, новинар;

Драгиша Здравковић, адвокат; Др. Драгољуб Аран-

ђеловић, професор Универзитета; Др. Драгољуб П.

Михајловић, секретар Трговачке коморе; Др. Дра-

гољуб Ђ. Новаковић, банкарски директор; Драго-

слав П. Ђорђевић, начелник министарства; Драгу-

тин Н. Јовановић, инспектор министарства; Др.

Душан Давидовић, банкарскм директор; Душан

Лончаревић, публициста; Душан Синобад, нови-

нар; Ђока Ћурчин, секретар Индустријских корпо-

рација; Ђорђе Милентијевић, професор; Др. Ђорђе

Радић, агроном; Живан Живановић, државни са-

ветник; Др. Живан Т. Спасојевић, професор Уни-

верзитета; Др. Живојин Ђорђевић, професор Уни-

верзитета; Др. Иван Белин, секретар Берзе; Др.
Иван Крајач, бив. министар; Илија М. Петровић,

професор; Др. Јанко Шуман, начелник министар-

ства; Јеленко Петровић, начелник министарства;

Јован Алексијевић, шеф царинске управе; Јован
Ђорђевић, професор; Јован М. Јовановић, бив. ми-

нистар; Др. Јован С. Ловчевић, доцент Универзи-
тета; Јован Пантелијић, новинар; Јосип Тержан,

инжењер; Коста Главинић, бив. министар; Др. Ко-

ста М. Јовановић, лекар; Коста Љубисављевић, про-

курист банке; Коста Петровић, начелник министар-

ства; Коста Поповић, агроном; Коста Тодоров, бшз.

министар; Коста Шрепловић, прив. чиновник; Кри-

стијан Гинтер, публициста; Крста Јонић, учитељ;

Крста Мршуља, пчелар; Крста Пејовић; држ.чинов-

ник; Крста Тачевић, новинар; Др. Лаза К. Костић,

професор Универзитета; Лазар Стипић, новинар; Др.
Лујо Бакотић, помоћник министра; Лука Трговче-
вић, гим. директор; Др. Љуба Поповић, публици-
ста; Др. Љуба П. Ћирић, професор; Љуба Ј. Нико-

лић, секретар Београдске Трговачке Омладине;
Љубиша Миловановић, новинар; Марко Бауер, се-

кретар Савеза индустријалаца; Др. Марко Леко,
претседник Црвеног крста; Максим Кандт, новинар;

Др. Мијо Мирковић, доцент унивезитета; Др. Ми-

лан Бартош, доцент Универзитета; Милан Влаји-

нац, професор Универзитета; Милан Грол, бив. ми-

нистар; Милан Новаковић, начелник банске управе;
Милан Ж. Ђорђевић, начелник министарства; Ми-

лан Ж. Живановић, секретар Трг. коморе; Милан

Зечевић, библиотекар Народне библиотеке; Милан

Ивезић, новинар; Милан М. Јовановић, окр. шумар;

Др. Милан Јовановић-Батут, професор Универзите-
та; Миливоје Јосиповић, директор Државних же-

лезница; Милан Капетановић, адвокат; Др. Милан

Лазаревић, инспектор министарства; Милан Луја-
новић, трговац; Милорад Марковић, пуковник; Ми-

лан Мићић, конзул; Милан ]. Павловић, професор;

Др. Милан Тодоровић, професор унивезитета; Ми-

ливоје М. Савић, начелник министарства; Миливоје
Костић, директор Пр. извозног друштва; Миливоје
Гавриловић, секретар Трговачког удружења; Др.
Милић Радовановић, професер Универзитета; Ми-

лован О. Маринковић, професор; Милоје Симић,

шеф трговинске агенције; Милорад Ђерић, профе-
сор; Др. Милорад Недељковић, директор Поштан-

ске штедионице; Милорад Петровић, професор; Ми-

лутин Д. Лазаревић, пуковник; Миодраг Ристић,

професор; Милош Т. Туцаковић, банкарски ди-

ректор; Миљко Кораћ, трговац; Др. Мирко Косић,

професор Универзитета; Михајло Добрић, новинар;

Михајло Илић, бив. министар; Михајло М. Јакшић,
капетан; Михајло Полићевић, претседник Државног
савета; Михајло С. Тошић, новинар; Др. Михајило
Вукчевић, професор; Миша П. Михајловић; Мла-

ден Игњатовић, инспектор Осигуравајућег дру-

штва; Др. Момчило Иванић, публициста; Недељко

Дивац, професор педагошке школе; Никола Боно-

вић, публициста; Никола Тзорђевић, индустрија-
лац; Никола Јовановић-Американац, ген. консул;

Никола Мартиновић, шеф одсека министарства;
Никола Мусулин, новинар; Никола Петровић, кон-

сул; Никола Премовић, пуковник; Никола Радовић,

новинар; Никола Ст. Савић, консул; Никола Ста-

наревић, директор Осигуравајућег друштва; Нико-

ла Стојановић, адвокат; Нинко Петровић, адвокат;

Новак Поповић, инжењер; Озрен Поповић, нови-

нар; Др. Отон Крстановић, новинар; Пера Иванко-

вић, новинар; Пера Поповић, државни саветник;

Пера Поповић, трговац; Радивоје Ускоковић, про-

фесор; Радмило Грђић новинар; Радмила Петро-
вић, новинар; Др. Руде Сарделић, државни са-

ветник; Сава Р. Кукић, ген. директор царина; Сава

Д. Мијалковић, начелник министарства; Сава Обра-
довић, секретар министарства; Семен Верешчак,
инжењер; Света М. Јакшић, новинар; Светислав

Мародић, гл. секретар Трг. коморе; Др. Синиша

Станковић, доцент Универзитета; Славко Драгић,
бив. официр; Спасоје Шокорац, новинар; Стеван

Видаковић, новинар; Др. Стева Поповић, секретар
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Инд. коморе; Стеван Радосављевић-Бдин, начелник

министарства; Стева Стефановић, инспектор ми-

нистарства; Танасије Митровић, професор Универ-
зитета; Тадија Костић, свештеник; Тодор Ст. Ви-

ловски, књижевник; Тодор Костић, учитељ; Трајко
Јовановић, инспектор министарства; Чеда Илић, тр-

говац; Др. Чеда Ђурђевић, генерал; Др. Урош Ста-

јић, начелник министарства; Др. Фран Виндишер,

секретар Савеза индустријалаца; Хинко Сироватка,

трговац; Др. Цветко Грегорић, секретар индустри-

ских корпорација.
Садашњи унутрашњи стални сарадници листа

су Никола Петковић-Цико, Мата Главадановић,

Владислав Миленковић, Васа Срзентић.

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЈБЕ

Милан Ненадић, бив. управник двора, шеф

административног особља, Бора Радосављевић, бла-

гајник; Зора Зорић, дактилографкиња; Сава Огња-

новић, експедитор; Јулка Огњановић м Светозар

Радаковић, помоћно особље. Димитрије Јеремић,

метер листа, врши ову своју дужност 20 година.

На овом месту треба поменути истрајан дуго-

годишњи рад у администрацији Михајла Илића,

Милана Ковачевића, окр. начелника у пензији, Тоше

Поповића, пуковника у пензији и Живадина Веси-

ha, чиновника Београдске Трговачке Омладине.
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САВЕТОДАВНИ ОДБОР

По чл. 76 правила постоји при Београдсћој Трговачћој Омладини Саветодавни

одбор. Он се састоји:

1) од чланова по положају, у ћоје долазе сви ранији и аћтивни претседници Удру-
жења и претседници одбора Удружења и

2) од шест чланова, ћоје бира Саветодавни одбор са Управним одбором из реда

заслужних лица првенствено из почасних чланова.

Саветодавни одбор даје своје мишљење по свима важнијим питањима удружења
и без његовог одобрења не могу се отуђивати или задуживати друштвене непоћретности.

Y данашњем Саветодавном одбору су следећа господа:

Тодор Ј. Мијаиловић
Марћо Вулетић
Михаило Л. Ђурић
Димитрије Ј. Живадиновић
Миливоје М. Поповић

Нићола С. Радовановић
Нићола М. Беловић

Алећсандар Ј. Ђоћић

Милован Ј. Матић

Милутин Станојевић

Тома Раденковић
Игњат Ј. Бајлони
Др. Влада Т. МарћоБић
Благоје Ј. Антонијевић
ДобриБоје Т. Лазаревић
Недељћо К. Савић

Милигав Митровић

Јован Савић

Светозар Гођевац

Драгомир Наумовић
f Јован К. Јовановић
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Упоредни преглед кретања имобног стања Београд

Године
Непо-

кретности
Готобина

Библио-

тека

Наме-

штај

Хартије
од вред-

ности

Разна

актића

Фонд
Срп.трго-

bankor
двора

Фонд

Болнице

Фонд
Соломона

Були

1914 150000 — 40721 90 2582 49 4967 28 27698 — 6653 95 30517 55 1432 — 4417 55

1919 190000 - 40230 69 — — 6726 50 27698 — 3144 85 30517 55 1432 — 4417 55

1920 190000 — 74313 70 506 30 13934 70 27698 — 5319 35 32481 55 1432 — 4272 20

1921 490000 — 133356 81 541 30 28276 — 89280 — 25900 70 33804 — 1879 20 4488 40

1922 490000 — 2172 28 739 30 40500 — 98332 — 85566 65 35468 10 1879 20 4761 60

1923 490000 — 30208 38 7688 30 42300 — 94961 — 64219 80 38743 - — 2159 20 4266 —

1924 490000 — 17143 39 18135 30 40730 — 103819 — 63989 10 —

— 2159 20 4266 —

1925 490000 — 7958 67 20355 30 37300 — 121912 — 93876 40 —
— 2496 — 4884 —

1926 490000 - 13771 97 20935 30 44000 — 94932 — 124473 55 143980 — 2647 — 6242 —

1927 490000 - 15938 89 23806 30 50000 — 117827 — 143511 25 245126 — 9866 — 6242 —

1928 490000 — 140074 55 26516 30 50000 — 128317 — 119780 75 389098 — 146863 — 7024 —

1929 540000 - 216897 74 35686 30 50000 — 134619 — 42383 40 602959 — 157882 — 7451 —

1930 540000 - 330442 76 45663 30 79344 — 137539 — 1085 90 1032353 — 169173 — 7904 —
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che Трговачке Омладине од 1914 до 1930 год.

(ћпил л£°±- Фонд Дома Фондза Фонд Фонд Фонд Фонд Фонд

п.

А
а ,

и
.

а

n штам- Милана П. Ђорђа П. Томе Ст. Жибане и Милице и , ,TTvbe Аћсентије- Омлади- г» - Милиие
-n \f, ћића иН. пање Радојло- Радојло- Делимар- ВладеДел- Младена „

ц
,

Ћелођића
кара в ело ве

нала и уџбеника bnha бића ћоћића марћоћић Стојичевића
Нешић

I

430000 298416

430000 335147 10178— 253110 103922

430000 477940 83754 279505 75 111316 13278 48183 42393

430000 477967 196181 35110927 14753 96799 45412 241400 2220-
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Упоредни преглед расхода и прихода Београдске Тргоб. Омладине од ISBO до 1930 г.

РАСХОДИ ПРИХОДИ

Помоћ члано-

ћима

Општи трошко-
би (слаће, по-

мен, бенци,

Одржабање

Tprob. школе и
УЛОЗИ ЧЛАНОВА

I

о
сО 0

I l

5 2
а) y болести

Конгреси,
Тргоћинског оз

о.
2
2"

0 !»

(лекари, леко- особље и по-
гласника. —< а

Е>и, болница, до- слгга, станари- р о *4 о

приноси Болес- на, огреб,
осбетлење,

канц. матери-

дотације
х X ГО X S

благајни Б.Т.О.) фондобима

и глаћниии.
X

а

о
<<£
о 2 а s

<

б) Y нужди јал, поштарнна, о r
~

Ј

(материјална
помоћ y беспо-

одржабање не-

покретности,

пореза, тапсе

и трошкоби
X
с

X

о X

н

О
Q_

о
X

><
s X X X

о

К

X
X
<

слици и боле-

сти).

амортизације,
отписи, ажије

и разно

одржабања

непокретности

!»
X
X
<

о
о.

s
о
X

о
<

Х-“
о. 5 X

X

>>

0 о

д. п. д. П. д. п. д. п. д. п. Д- п. д. п. д. п. д. п. д. п.

од!880
п е м а п о д а т а h а

до!887

1888 748 55 3356 80 5817 45 9922 80 1888 5990 — 2946 — 986 80 9922 80

1889 1334 40 3092 75 4140 85 8568 — 1889 5164 — 2778 626 — 8568 —

1890 795 40 5610 80 4728 50 11134 70 1890 6197 — 2994 — 550 — 1393 70 11134 70

1891 1344 60 5712 — 5656 10 12712 70 1891 6246 — 2886 1800 — 1780 70 12712 70

1892 1531 87 7376 33 4218 80 13127 — 1892 5633 — 3108 — 3020 — 1366 — 13127 —

1893 2274 95 6181 15 3340 60 11796 70 1893 6850 — 1908 1440 — 1598 70 11796 70

1894 667 10 5536 75 8874 50 15078 35 1894 8098 — 2232 3209 — 1539 35 15078 35

1895 1897 75 5597 40 5439 35 12934 50 1895 7403 — 2184 1170 — 2177 50 12934 50

1896 1780 30 5817 60 8166 45 15764 35 1896 6990 — 1716 - 4346 — 2712 35 15764 35

1897 1359 75 6091 50 4483 65 11934 90 1897 7063 — 1752 — 1326 — 1793 90 11934 90

1898 1387 15 7396 45 6479 45 15263 05 1898 8243 — 1656 3540 — 1824 05 15263 05

1899 2187 55 7300 05 4445 60 13933 60 1899 6850 — 2976 - 2381 — 1726 60 13933 60

1900 2409 85 6011 — 11053 85 19474 70 1900 7962 — 1356 7800 — 2356 70 19474 70

1901 2255 70 6964 35 6739 95 15960 — 1901 9204 — 1188 - 3200 — 2368 — 15960 —

1902 2668 70 7560 — 6966 70 17195 40 1902 10505 — 1308 2840 — 2542 40 17195 40

1903 3531 25 8212 — 9324 75 21068
— 1903 12348

— 1224 — 5671 — 1825 — 21068 —

1904 3546 65 9268 90 6640 05 19456 50 1904 12228 — 1152 2600 — 3476 50 19456 50

1905 6024 — 17780 '29 дефицит 23804 29 1905 12466 — 1176 — 6545 — 2748 10 22935 10

1906 8451 — 15845 75 дефицит 24296 75 1906 10278 — 1188 — 2830 — 6126 85 20422 85

1907 9744 50 15179 59 дефицит 24924 09 1907 16124 — 1200 2320 3289 50 22933 50

1908 10658 95 18264 41 деФицит 28923 36 1908 15158 — 1284 3350 — 1508 — 3537 05 24837 05

1909 8372 80 25468 95 8684 65 42526 40 1909 18292 — 1080 — 7550 — 8565 7039 40 42526 40

1910 8271 75 19321 02 11585 73 39178 50 1910 16767 — 1068 — 2760 — 9715 50 8868 — 39178 50

1911 10463 65 25158 32 6223 28 41845 25 1911 21398 1080 — 2о50 — 9900 6817 25 41845 25

1912 1912

1913 1913

1914 4886 45 13696 50 дефицит 12332 35 1914 2423 12 3550 — 5227 1120 35 12332 35

1915/918 1915/91S

1919 1340 76 52341 41 дефицит 53682 17 1919 6568 — 48 19000 — 9784 1210 — 36610 —

1920 7459 06 72981 72 4756 22 85197 — 1920 17626 — 204 — 28520 — 27213 11634 — 85197 —

1921 39428 08 167711 80 дефицит 207139 88 1921 25584 — 226 37770 — 55948 50 31813 65 151342 15

1922 52603 80 246853 82 16354 43 315812 05 1922 31400 — 240 82370 — 165058 — 36744 05 315812 05

1923 69510 30 199205 65 163628 95 432344 30 1923 88270
— 324 — 39222 — 296078 — 8450 30 432344 30

1924 93221 90 225346 95 202285 — 520853 85 1924 107529 360 97610 — 298225 17129 85 520853 85

1925 92682 03 288293 412587 97 7935 3 — 1925 175970 252 — 87500 503400 26441 — 793563 —

1926 95325 45 356539 20 583441 10 1035305 75 1926 224470 —
— 251469 — 552646 — 6720 75 1035305 75

1927 124909 68 264118 80 591102 02 980130 50 1927 252770 — 1573 85400 — 583010 57377 50 980130 50

1928 58149 20 444018 61 647335 59 1149503 40 1928 256180 36892 144475 632207 79749 40 1149503 40

1929 92360 30 430357 44 662520 19 1185237 93 1929 310440 43669 93 167300 639628 — 24200 — 1185237 93

1930 97472 65 308327 98 769750 87 1175551 50 1930 285680 — 33302 50 153000 652445 50 51124 — 1175551; 50
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БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ
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САРАДЊА БЕОГРАДСКЕ ТРГОВАЧКЕ ОМЛАДИНЕ

И ДРУШТВА ПРИВРЕДНИК

Од почетка свога рада Привредник је тражио и нашао

начина да своју делатност пренесе и у Субију и Црну Гору.

Основан је 1897 год. у Загребу у исто време, када је осно-

вана и Српска банка и Савез српских земљорадничких за-

друга у Загребу. Са те три наше важне институције спро-

веден је један добро смишљен систем кациона.ше еко-

номске организације у нашим пречанским крајевима. Одмах

у почетку Привредник је имао јасно истакнут циљ, да

добру и здраву сеоску децу из наших сиромашних расних

крајева истргне из њихове забите средине, да их упути у

живот на учење заната и трговине, те да тако обнови на-

ционалну привреду новим и свежим елементима. У кра-

јевима тада још под Аустријом имао је овај Привредников

рад карактер народне одбране против систематског при-

вредног продирања туђинаца у наше привредно неорга-

низоване редове. У Србији и Црној Гори, пак, желео је

Привредник да помогне живљем подизању новије привредне

генерације, упућујући одабрану а сиромашну децу из тих,

већ тада слсбодних српских држава у иностране напредне

радње, где ће изучити своју струку и научити стране је~
зике. Окоришћени богатим искуством такви би се младићи

после враћали у своје крајеве као напредни млади људи и

будући самостални господари.

Вођење овакве организације скопчано је са великим

издатцима. Они су добијани из прилога, који су прити-

цали из свих наших крајева и свих друштвених слојева на-

шег народа. Наши трговци и занатлије, ксхји су непосредно

имали да издрже економску борбу са туђинцима, најбоље
су схватили значај Привредникова рада и они су га најјаче
помагали, да би тако подизали нова снажна и спремна при-
вредна поколења, која he их доцније наследити. Међу ве-

ликим добротворима сем привредника налазе се и истакнуте
личности наше интелигенције. Поменућемо само неколико

добротвора: трговци поч. Владимир Матијевић, пок. Иси-

дор Добровић, пок. Вељко Вилић, пок. Стојко Обрадовић,
пок. 'Борђе Јагнић, Јован 'Буричић,, Стево Георгијевић, пок.

Живко С. Богдановић, велепоседник пок. Лазо Дунђерски,
пок. мајор Миле Зубовић, пок. лицидер Стево Живковић,
пок. књижари браћа Каменко и Паја Јовановић, пок. Ана Ко-
вачевић и Ангелина Капамаџија; г. др. Мих. И. Пупин, Ње-
гова Светост Патријарх Српски Варнава, високопреосвеште-
ни г. др. Георгије Летић, трговци г.г. Лазо и Јоца Бачић, Ла-

зар Лађевић, Тоша Мијаиловић, Михаило Л. Ђурић, Сава

Миленковић, Никола Ђук„ Стево Калембер, г.г. директори
банке Т>ока Велисављевић, Милан Мих. Стефановић, Сте-

ван Карамата, Радивој Глумац и Милан Добровић; инду-

стријалац г. Перо Теслић, г-ђа Марија удова Јовановић,
г-ђа Катица Ивошевић, Лепосава Ј. Јовановић и јелена
Шонда; велепоседник г. Петар Кекић, учитељ Младен Бе-
лић, рентијери г.г. Светозар Гођевац, Сретен Алексић, Перо
Бекић, Сава Савић, трговци Аврам Филиповић и Груја Ве-
личковић и многи други.

Рад Привредников није ишао у рачун Аустрији, те

му је стога чинила разне ометње. Требало је много те-

шкоћа савладати да се очува и одржи сама установа При-
вредника, која је била носилац идеје о организованом при-
вредном препороду у нашем народу.

Аустрија је почетком овога столећа Привреднику
строго забранила смештање деце из Србије и Црне Горе.
Али je дотле лед био већ пробијен. Интересовање за органи-

зацију већ је и у београдским круговима ухватило корена.

Београдока Трговачка Омладана основала је тада и своје

Привредно оделење са задатком какав је и Привредников.
Први претседник тога новооснованог Привредног оделења

био је угледни трговац на београдској чаршији г. Тоша

Мијаиловић, садашњи многозаслужни претседник друштва

Привредник.

У тој и таквој сарадњи Привредника и Београдске

Трговачке Омладине био је у први мах жива веза и пок.

Павле Аршинов, тада професор у Београду, који је од по-

четка Привредникова рада сарађивао у тим пословима у

Загребу, па је својим искуством и у Београду врло добро
послужио.

Светски рат донео је у томе раду код обе те установе
тежак и мучан прекид. Привредников рад забраниле су ау-

стријске власти још пре рата, као велеиздајнички. У моти-

вацији те службене забране, коју овде дословно доносимо,

власти су Привреднику уписале у грех, да «он шири и

гоји међу пучанством грчко-источне вјере, настањеним у

Краљевини Хрватској и Славонији путем разних пјесама,
које су унесене из Србије, у разним чланцима српску по-

вијест, редовито и искључиво о свим догађајима који говоре

о сеоби Срба, о бившем српско.м царству, о Цару Душану,
о Цару Лазару, девет Југовића, о боју на Косову и у обће

о јунацима који су били знаменити за Велику Србију, те по-

зива народ да се угледа на прим; ер тих јунака, знаменитих

Срба, као својих националних идеала, који су радили на

ускршавању Душановог Царства, за Велику Србију. Овим

дјеловањем настоји та задруга да преко свог органа При-
вредника пробуђује међу својим задругарима свест, те их

одгоји за мисао, да се сматрају саставним дијелом једин-
ственог српског народа, који називају «целокупно Српство»
и да се сваки појединац грчко-источне вјероисповјести у

овим Краљевинама сматра истовјетним са оним у Србији«.

Ово образложење србофобских аустријских власти

најјасније сведочи, да је рад Привредннка тада још у За-

гребу у оним тешким приликама исто тако био национа-

лан, као и рад Трговачке Омладине у Србији.
После светског рата Привредник је прешао у Београд,

да одатле својим деловањем обухвати цео наш уједињени
народ. Тако је отпала потреба да Београдска Трговачка
Омладина даље смешта децу, чиме јој је рад олакшан, а

тако ослобођене њене енергије могле су се јаче искористити
у остале њене пословне гране.

Сарадња између те две установе већ по природи

ствари постоји, и оне се узајамно допуњују. Привредник
упућује са села омладинце, нашу расну снагу, на занате и

трговину, а Трговачка Омладина их у своје стручне школе

прима. Та сарадња има и својих даљих перспектива. Кон-

статујемо, да је Трговачка Омладина и досад имала ицте-

ресовања за Привредник, да су многи од њих претплаћени
на лист „Привредник“, да штеде код Задруге Срба При-

вредника, како би се после при отварању сопствене рацње

користили не само својим уштеђевинама већ и кредитом за-

друге, као и да долазе на предавања, која се у Привреднику
редовно одржавају.

При таквој сарадњи искрснуће после и даље могућно-
сти што тешње везе, која he бити од користи члановима

обеју установа.
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ПИСМА ЈАВНИХ РАДНИКА
БЕОГРАДСКОЈ ТРГОВАЧКОЈ ОМЛАДИНИ

Ynpaba Београдсће ТргоБачће Омладине налази да је саветно из њене архибе отштампати

у целини неколико писама, hoja се односе било на рад Омладине, било на њен орган „Трговинсћи
гласник", било на рад београдских трговаца уопште или дају макар и далеки одблесак схватања

једног интересантног и бурног доба. Она могу бити од интереса hao прилог за историју Београдсће

Tprobanhe Омладине, „Трговинсћог гласнића", а нису без интереса ни за историографа оног доба.

То су писма било сараднића, било пријатеља Београдсће Tprobanhe Омладине и „Трговинсћог гла-

CHHha“: Чеде Мијатовића, Стојана Hobahobnha, Живана Жибанобића, Данила Жићаљевића, Мила

Павловића, Димитрија Стаменћобића, Мих. Полићевића, М. Влајинца и једно писмо генерала < Лазе

Петровића, ађутанта Краља Алећсандра Обренобића.
Писма објаћљујемо ћласирана према писцима и хронолошћим редом.

Лондон, 18-30 маја 1891

Г. Марку Вулетићу, трговцу, Београд

Драги господине,

Мнбго сам вам обвезан на доказу пријатељских важ-

них расположења, који сам био срећан да нађем у вашем

отвореном писму управљеном на мене у последњем броју
«Трговинског Гласника». Молим вас само немојте се и суви-
ше излагати рад мене. Ја сматрам трговачку омладину и ваше

подузеће као једну зраку која слути да he се облаци наше

ситуације од последње три године развући те да нам се опет

разведри. Било би ми врло жао кад би се омладина и ваш

лист компромитовали прононсираним симпатијама ма за

какву личност, а двојином би ми жао било кад би је баш

моја личност довела да се компромитује. Ја сам рад да вас

потпомогнем, и ово мало помоћи дајем вам од свег срца

без апсолутно икакве задње мисли. Али је наш свет у опште

толико огрезнуо у себичности, да је њему а нарочито пар-

тији која данас влада, врло тешко да верује у несебичне

мотиве других људи.

С пријатељским поздравом

Ваш
Чед. Мијатовић

П.С. Све се каним да вам поменем како би било да

Трг. Омладина предузме да издаје Трговачки Алманах, ка-

лендар у коме би било пуно најпотребнијих обавештења
свакоме трговцу?! Уњ би могли отштампати који од важ-

них интересантних чланака из «Трговинског Гласника». У

Сев. Америци је врло популаран већ од 100 година Франкли-
пов календар за дувар који се зове «Poor Richard’s Alma-

nah», a који je обичан дуварски календар окићен по стра-

нама саветима здравог разума и практичним пословицама.

Ј «Франклиновим саветима младим трговцима» имају по-

словице које су из тога Алманаха узете. Размислите о овоме

и разговорите са пријатељима. Мени се чини да би вам и

тај посао лепи за руком испао.

Ваш

Чед. М.

Лондон, 10 јула 1891 год.

Драги Господине Вулетићу,

Опростите ми, молим вас, што вам не одговорих од-

мах на ваше последње писмо. Ја сам баш од последњих 15
дана по цео дан заузет тражећи по овдашњој државној ар-

хиви податке за односе, политичке и трговачке, између
Србије и Енглеске. Кад дођем кући пред вече уморан сам

тако, да ме мрзи да напишем писмо чак и мојој доброј ма-

тери, која, и ако је стара, једнако је мој најбољи београд-

ски кореспондент. Осим свега ви сте ми ове године толико

љубазности указали, да нисам мислио да сте заслужили да

одмах и на пречац одбијем вашу жељу исказану ми у по-

следњем писму, на име да вам пошљем јеДно предавање о

задацима више сфере трговачког реда у Србији. Управо
ми се и сама тема јако допала, па сам узео да мало разми-

слим пре него се решим било на једно било на друго. Али

сам на жалост ево дошао до закључка, да се, бар за овај

пут, не лаћам тога посла. Ево зашто: прво тема ie изван-

редно интересантна али и доста деликатна, грехота би било

да јој се овлашном израдом правда не учини, па да се само

исквари. Ја сам сад, осим тога, растројен другим једним
послом који сам предузео и који као што поменух односи

ми све моје време; па онда имам по мало на уму и сумњи-
чење у неких меродавних кругова, њихову наклоност да и

најнесебичнијим делима подмећу свакојаке мотиве. Радика-

ли не могу ни данас да верују да ја уопште немам ника-

кве политичке амбиције, па би одмах узели да ја с планом

радим да се износим пред публику. Али признајем да ме ова

болест неких радикала не би уздржала од жеље да одго-

ворим вашем позиву и да покушам да и једним предавањем

одавде послужим трговачкој омладини, кад бих само имао

довољно добрих и здравих мисли за службу омладини и кад

бих имао времена да их

Немојте дакле за сада од мене очекивати оно што сте

тражили. То ће вам по свој прилици доћи једнога дана кад

му се не надате.

Извините ме и за моју лењост с дописима Гласнику.

Гледаћу да вам будем у будуће вреднији дописник.

Захваљујем вам на пријатељском честитању награде

коју је моја «Иконија» од Академије добила. Надам се да

ће вам се приповетка допасти кад је будете прочитали.

С пријатељским поздравом ваш искрени поштовалац

Чед. Мијатовић

Лондон, 25. септембра 1891. год.

Уреднику „Трговинског гласника”

Драги господине,

Из Русије стижу из дана у дан све црњи извештаји о

страшној глади, која је у многим крајевима те велике ца-

ревине завладала. Народ се храни кором од дрвета и ко-

рењем које по пољима ископава, и смрт која немилице коси,

долази беднима као прави добротвор, други и још већи

«цар ослободитељ». јУ Катедрали Казанској стоји изложен

хлеб, парче црне земље измешане свакојаким травама, ко-

јим се на овој страшној оскудици јадан сељак руски храни,

стоји изложен да речито апелује на милосрђе’хришћанско,
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ако га у истини где има, на љубав братску ако она није

само празна реч.

У СрбиЈи државници и политички људи нису једна-

кога мишљења о томе: шта су крајње цељи руске полити-

ке и према томе каква треба да буде српска политика.

Али у Србији нема ни једног јединог човека који искре-

но и дубоко не симпатише са добродушним, дуготрпељи-
вим и великодушним народом руским. Независно од онога

што Србија као држава дугује Русији kao држави, српски

народ не би био народ који љуби правду и има срца, кад

би и за тренутак могао да заборави доказе братске љубави,
које му је сам народ руски из сопствених побуда у толико

пута давао. Налазим да је право да српски народ не про-

пусти ни једну прилику да покаже своје симпатије према

народу руском. Данас има таква једна прилика. Ми смо

истина један врло сиромашан народ и при најбољој вољи

наша помоћ не може да буде велика. Али нека Србија по-

шље ма само хиљаду хлебова у Русију, хлебови ти истина

неће захранити многа уста, али ће обрадовати и окрепити

многа срца.

Ја мислим и надам се да је већ до сада отворено у Ср-
бији уписивање прилога у помоћ руској сиротињи. Ако није
онда је, по мом немеродавном схватању, дужност народа

српског да га одмах отвори. А чини ми се да никоме не би

тако пристајало да тај задатак дужности отпочне као што

би то приличило органу »Трговачке Омладине», која је, на

утеху многима, већ до сада дала доказа да се отаџбини
може да служи поштено и ван партија, и да се побуде и

покрети за дела правде и племенитости могу да нађу и ван

писаних политичких програма.
Ако ова мисао не долази већ позно, и ако јој се ода-

зовете, онда молим запишите и моје име на листи ваких

приложника са 25 динара и будите уверени да дубоко
жалим што тај мој прилог не може да буде већи.

С изразом поштовања,

Ваш

Чед. Мијатовић

Драги Господине Вулетићу,
Ако нико није покренуо упис прилога за руске паће-

нике онда нека Омладина то покрене. Ја бих у том случају
волео да штампате моје горње писмо па да на њега надове-
жете ваш чланак којим ћете формално позвати на упис
прилога. Али ћу бити задовољан ако баш и не штампате

моје писмо него отворите упис самом иницијативом Трг.
Омладине и не помињући ово моје писмо. Ја сам лично про-
тивник руске политике, али ме срце боли за оним јаднимсве-

том И мислим да је и право па и политички да се овај знак

симпатије од народа народу даде.

Ваш

Ч. Мијатовић

Лондон 2-14 октобра 1891.

Драги Господине Вулетићу,
Ваше ме је писмо од 25. пр. м. дубоко тронуло, Ово

није конвенционална фраза него је прост израз једне про-
сте истине. После страшних пораза које су моји политички

идеали претрпели, после ужасног разочарења које сам до-
живео баш односно мога краља којега сам врлине идеали-
сао и махне превиђао, после једног низа приватних несрећа
које су ме задесиле а о којима се мало што зна, мени је
остајала само једна жеља—да се повучем далеко од вртлога
политичких амбиција и политичке борбе, па да послужим про-
сто.само као добар човек мојим суграђанима. Не би ме на томе

скромном путу, који сам себи изабрао, ни најмање помело

кад ми баш ни одкуд не би дошла ни једна једина реч која

храбри и која загрева симпатије. Али ми заиста чини ве-

лико задовољство кад ми такве речи тако неочекивано и

тако топло долазе. Ја се радујем што ви и ваши другови

показујете да сте задовољни са мојом малом службом ва-

шем листу. Ваша ме пријатељска осећања не само храбре
него ме морално везују и на даљу и на што бољу службу.

Ја се радујем са моје стране што видим да у Србији има

људи, који без личних и политичких амбиција, свесрдно

служе великим народним интересима, а међу те велике ин-

тересе ја стављам и потребу да се наша трговинска омла:<.

дина образује озбиљно тако како he бити достојна великоГ

и важног задатка који је промисао баш њој наменила. Ја
се надам, и уверен сам, да ће се најдаље за десет година

показати како је био озбиљан, далековидан и истински.ро-

дољубив рад вашега друштва. Ја hy бити срећан ако заслу:

жим да се тада међу онима који су схватили патрио-
тичност вашег задатка и потпомагали вас усрдно, помене и

моје име.

Захваљујем вам лепо на изредној фотографији коју
сте ми послали. Радо ћу вам послати и моју слику за спо-

мен на ове наше пријатне односе, али немам за сада ни-

једне, с тога вас молим да ме за одужење тога дуга при

чекате.

Данас ме је походио г. Трикупис. Имао сам с њиме-

дуг и занимљив разговор. Мило ми је да је баш нарочито

од Катића и о Катићу 1) понео најбољи спомен. Причао ми

је о њиховом разговору о правном смислу који конференцији
балканских народа треба дати. У политичкој периоди која
је завршена абдикацијом краља Милана ја и Катић били смо

свагда политички противници, али ја сам свагда адмирирао.

чистину његовог карактера и његову бистрину, и управо
сам на њему завидио радикалној партији. Јавни је интерес

Србије да њене партије могу да покажу да имају бар не-

колико таквих чистих карактера какав је Катић.

Видим да до сада нисте ништа радили по мојој напо-

мени за скупљање прилога за Русију. Мора бити да имате

за то важних разлога. Неке могу и сам да увидим, али не

ћу да их дискутујем. Ја ипак држим да би било лепо и ко-

рисно да се Србија покаже у сред своје сиротиње «сачу-

ствителна» (немам згоднију реч!) патњи руског народа. Ево

и Енглези који се хватају у коштац с руском политиком,

хоће сад да купе прилоге. Енглески су листови пуни срце

парајућих извештаја о глади и невољи јадног руског сеоског

становништва. Ваљада се нећемо устручавати Аустрије?!
Осетљивост и захвалност српског народа према ру-

скоме не може ни мало више укварити онај положај који

ми сада у Бечу заузимамо. Ја сам можда једини српски

политичар који се никад није устручавао да препоручује
добар однос и споразум с Аустро-Угарском, али се тако

исто не устручавам да метнем мој потпис на јавни апел за

помоћ Русима који гладују.
Него како вам драго. Слободно исцепајте моје писмо, али

се разговорите опет с вашим пријатељима не би ли добро
било да баш трговинска омладина узме иницијативу за ку-

пљење прилога. Моје је дубоко уверење да би тај корак
могао имати само добрих последица за нас.

С пријатељским поздравом
Ваш

Чед. Мијатовић

Лондон, 11/23 октобра 1891.

Драги Господине Вулетићу,
Вративши се вечерас позно из британског музеја на-

ђох дома ваше писмо од 8. о. м. Оно ме је у толикој мери

') Димитрије Катић, народни посланић.
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интересовало да„ и ако сам цео дан данас у библиотеци ра-

дио, хоћу одмах да вам пишем.

Радујем се што су „Српско Трговачко Удружење“ и

„Управа београдске омладине трговачке" узели иниција-
тиву да размисле: да ли треба што радити да се прили-

ком глади у Русији покаже да Срби и ако су сиромашан

нису неблагодаран народ. Али се гото-во двојином радујем,
и морам да вам честитам, што сте имали срећну мисао да

пошљете своје претставнике г. Персијанију. Онај који вам

је то предложио очевидно је човек с дипломатским даром.
Ништа иде природније, ништа деликатније и паметније
него то што сте уч-инили. Чим су ваша два удружења из-

јавила готовост да отворе уписанију прилога браћи Ру-
сима у помоћ, то је већ као да ie Србија практички и ство-

рила ту уписанију. Већ само тим јединим актом што су
два претседника отишла руском посланику да му саопште

какву намеру имају њихова удружења Србија је фактички
и формално дала доказ да је благодарна и благородна
земља. Било да се уписанија прими или не прими, оста; е већ

сад историјски факат да је Србија вољна била да одки-

дајући од својих уста покаже да не заборавља шта је ру-
ски народ за народ српски чинио. Морални значај тога

факта и велики је и леп је, и могућним начином он he до>-

нети, ма кад било, политичку корист Србији. Цар руски,
влада руска сад већ знају, а без сумње временом и народ
руски ће знати, шта су трговачко удружење и трговачка
омладина хтели у име српског народа да покрену. Ово је за
нас добит, добит и ако поменута друштва нису руковођена
обзири.ма на политичку добит него једино обзирима да Срби
треба да се пожажу да имају осећања захвалности и

уједно осећања истинског братства према Русији. А што
сте се сетили да Haj'npe припитате то доказује деликатност

ваших ocehaja. Јер и ако је у Русији страшна патња, и ако,
кажу, народ гомилама од глади умире, и ако прорачунавају
да треба утрошити 185 милиона рубаља па да се набави
храна те да се народ до нове жетве исхрани, опет може
лако бити да руској влади неће по вољи бити да се при-
лози ван Русије купе. Оно> би управо требало да јој је по

вољи, j'ep најпосле сваки нов доказ солидарности међу на-
родима општа је добит и равна путеве братству међу расама
и племенима. Али ми не можемо погодити све оне обзире ко-
јима се руска влада данас руководи. Стога је велим заиста

и паметно и деликатно било што су претставници поменутих
друштава ишли да Hajnpe поверљиво саоггште своје намере
руском посланику и да упитају: да ли руском цару и ру-ској влади неће што противно бити да Срби даду један
мален. али срдачан доказ сво-је захвалности према Русији
и својих братских осећања према руском народу.

Него дозволите ми да кажем како налазим да је тре-
бало да сте уједно и претседника кабинета г. Пашића о

својој намери као и посети код г. Персијанија известили.
Ово Једино из обзира учтивости. Био бих слободан да вам
напоменем да би ту омашку могли накнадно да поправите
тиме што би ако дође до отварања уписаније оба
претседника отишла најпре претседнику кабинета те му
поверљиво саопштила проглас који мислите да штампате, те
да он и његове колеге виде да нема у њему која реченица
Koja би њима, који су одговорни за српску политику, не-
згодно дошла. Опростите ми што сам тако слободан те вам
се намећем саветима, али и ако се показало да у вашем

друштву има људи с финим осећањем шта кад треба, опет
не знате како и највећи демократи, кад постану мини-

стри, некако утанчају своју осетљивост. А и иначе је му-
дро и право да не дате повода влади, да мисли да хоћете

ј'едно лепо и корисно дело да предузмете сасвим њу на

страну остављајући.
Тек ја сам дубоко уверен да, баш ако се и не предузме

уписанија, корак који су трговачко удружење и тргрвачка

омладина учинили заједнички, мора подићи њихов добар
глас и повећати њихову моћ да дејствује и даље у другим

приликама на општу корист.

Разуме се, баш ако се Руси не сагласе на отварање
јавне уписаније у Србији, никоме не >може бити противно,
а право је, да у „Трговинском Гласнику“ објавите шта су
и из каквих обзира трговачко удружење и трговачка омла-

дина намеравали да раде. Нека остане записано да су они

били свесни дужнбсти које Срби и као Срби и као људи

имају. Уверен сам да ће корак њихов наћи потпуног одо-

брења у свима крајевима земље и у свих добрих и поштених

људи без разлике партија.
Врло сте добро рекли у вашем писму да Срби стоје

према Русима у сасвим другом положају но остали европ-
ски народи. Ми имамо не само специјалну дужност да да-

демо доказ нашег признања руском народу, него ми имамо

и пречег права да можемо дати јавног израза нашем осе-

ћању према Русима. Само једини Бугари имали би још и од

нас пречег права да се покажу захва.тии, али кад Бугари
не могу да имају срце нашег народа, заиста не треба ми

Срби да будемо оно што су Бугари. Баш нека и Руси и цео

свет виде да има повелика разлика између нас и Бугара!
Све ово што вам пишем приватног је карактераи немојте

ништа од тога штампати, али слободно можете показати

писмо вашим пријатељима и друговима и казати им колико

се као Србин радујем што су овако срећно једну добру ствар

кренули. Ја сам уверен да he и сви други народи наћи да је

Србија кроз своја два трговинска удружења заиста лепо

поступила. У осталом и ови моји Енглези, који мрзе Русију
и политички се без одмора и престанка с њоме боре и у

Европи и у Азији, баш се сад договарају да покрену ску-

пљање прилога за руске сељаке! По свој прилици нови Лорд

Мер који ступа у дужност 30 октобра узеће то као

први посао. Сад већ, хвала вашим пријатељима, Србија је

ван Русије прва у којој се та мисао најраније покренула.

Ако од ње не буде ништа, неће бити кривица српског на-

рода. А што смо сад у томе згодном положају заслуга је

трговачког удружења и трговачке омладине. Верујте давно

ми није дошао из Србије пријатнији глас него овај што ми

га вечерас ваше писмо донесе.

Ово што је напред написао сам вам још синоћ, а сад

ево завршујем ово писмо још са две три речи.

Шаљем вам нешто о глади у Русији што са.м извадио

јутрос из енглеских листова. Можете ако хоћете и штам-

пати то, но немојте метати доле моју шифру.

Јутрошњи листови јављају да се у Сев. Америци отво-

рила уписанија прилога на помоћ руској сиротињи и да је
некаква адреса послата цару поводом тим са 100.000

потписа.

Шаљем вам и један кратак допис за лист и сад вам

нећу писати пре идуће суботе.

Поздрављајући вас љубазно остајем.
Ваш

искрени
Чед. Мијатовић

Лондон 22 марта 1892 г.

Драги Господине Вулетићу,
Примио сам чек од фунте стерлинга 8. 1. 0, који сте

ми изволели послати с писмом вашим од 16 ов. м. Захва-

љујем и вама и другој господи редакционог одбора. О-во је

велика и управо драгоцена помоћ у мојим садањим >при-

ликама. Надам се и молим Бога да ми помогне, да вам једног

дана вратим све то с интересом.
Мило ми је што ми јављдте да су моја писма Трго-

вачкој Омладини добро примљена. Ја бих о будућности
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српској просто очајавао да се овде и онде у Србији не ја-

вља по неки покрет коЈи не може друго да значи него да у

народу нашем још има и здраве свести и добре крви.

Међу тим покретима који нас старије запајају новом надеж-

дом, ја на прво место стављам покрет међу нашим тргов-

цима и Трговачком Омладином. Ваш је лист већ стекао

себи сасвим части пуно место. Ја се само надам да ће тај

факат и вас и нас који смо вам сарадници само још већма

потстрекивати да тежимо сви сложно на већу висину. Аме-

рикански песник Лонгфело има дивну једну песму која се

зове: »Excelsior!« „Све на више“! Ви га нисте формално

усвогили као девизу вашега листа, али са задовољством ви-

дим да по њему практички и неуморно радите. Могу само

да всм честитам и да вас молим да на моју помоћ и су-

радништво апсолутно и потпуно рачунате.
Пето писмо поСлаћу вам тек тамо око среде. Имам

пуне руке књижевна посла, а истом је сад. оставило штампу

моје прво дело написано на енглеском језику. Зо:ве се „Кон-
стантин, последњи цар Грчки“. Посветио сам га Дуки од

Шпарте, престолонаследнику Грчком, који је ту .посвету

изволео примити једним за мене врло ласкавим писмом.

Кажите молим вас мој поздрав г. М. А. Павловићу, Ни-

коли Ђорђевићу и Живадиновићу, које сад управо сма-

трам да су ми с вама заједно сурадници на писмима Трго-
вачкој Омладини.

Што не упрегнете у службу вашем листу Леона Муса-
фију? Тај је човек изванредно интелигентан и много зна.

Ја мислим да би он већ нешто мало и мени за љубав узео

да вам да по гдекоји свој чланчић. Ја и он не слажемо се у

многим питањима, али, мислим, да се ипак узајамно по-

штујемо.

С пријатељским поздравом

ваш обвезани вам

Чед. Мијатовић

Лондон 28 марта 1892 г.

Драги Господине Вулетићу,
Данас по подне послао сам вам пето писмо о усло-

вима успеха. Надам се да сте га до сада већ примили. Бојим
се биће сувише велико да у једном, ма то било и Ускрш-
њем екстра-листу, изађе; али бих волео кад би тако могло

да буде. У осталом како ви сами за најбоље нађете онако

и радите.

С овим писмом шаљем једну обичну недељну кореспон,-
денцију и уводни чланак за Ускршњи број. Ако вам се не

допадне много његов религиозни тон, а ви у случају да

немате шта боље ставите испод чланка моје писмо „М“,
премда бих ја више волео да вам чланак буде по вољи па

да иде од редакције. Некако ми се вечерас чинило да ће се
наћи по неки читалац коме треба помоћи уливајући му нову
надежду. Ко зна каквој промисли божјој служимо кад пре-
дајемо ветру да носи у свет речи утехе и храбрења! Нека
би овакав чланак спасао од очајавања ма само једног једи-
ног рецимо од 5.000 читалаца па је лист ваш лепо послужио.

У осталом ако вам се чланак не буде допао не морате
га штампати. У томе погледу, хвала Богу, немам сујет. е.

Ако хоћете можете ово у вашем листу саопштити:

Мило нам је што можемо ја;вити да је „Краљевско исто-

ријско друштво' у Лондону изабрало за свога дописног

члана г. Чеду Мијатовића, Академика, iiaiuer редовног лон-

доноког дописника.

Желећи вам да у задовољству и у потпуном здрављу
проведете празнике ко и наступа: у, остајем ваш искрени
поштовалац

Чед. Мијатовић

Лондон 30 марта 1892 г.

Драги Господине Вулетићу,

Надам 'Ce да сте до сада примили и моје „Пето писмо

омладини“ и чланак ускршњи и обични недељни допис.

Јуче сам врло пријатно био изненађен телеграмом г.

М. А. Павловића којим ме извештава да сам једногласно
изабран за почасног члана Трговачке Омладине Београдске.
Та ми је почаст доиста и мила и драга и у толико милија
што јој се нисам надао. Знам да за њу имам поглавито да

благодарим на првом месту вашој и г. Павлов.ића личној
љубазности. Захваљујем и вама и њему и надам се нећу
вас постидети.

Засебно вам шаљем моју фотографију као уздарје за

вашу. Управо сам дао прекопирати моју фотографију од

пре три године.

Молим вас да имате доброту јавити ми кад ми будете
писали: колико ће табака штампаних изнети мојих доса-

дањ.их 5 писама? и нарочито колико табака може све из-

нети ова књижица према ономе што је г. Живадиновић
имао доброту да обећа хартију? Моја је намера да напи-

шем још два писма, па ако буде хартије да у додатку штам.

памо: избор српских народних пословица које се на рад, теко-

вину и поштење односе, избор Соломунових пословица, збор-
ник главног учења хришћанске моралности. Овај додатак нај-
више акО' изнесе један штампан табак а по свој прилици неће

ни толикО;, j'ep ћемо га штампати ситнијим словима. Напи-

саћу и две три речи као предговор и садржај из кога ће се

у појединостима видети о каквим се предметима у ком пи-

сму говори. На насловном листу треба. да стоји да је дело

прештампано из “Трговиноког Гласника“. Ако то не може

да се сад преиначава, онда ћу ја на сваки начин у самом

предговору казати како су та писма постала, а наравно са

захвалношћу поменути и имена људи који су омогућили да

та писма као засебно дело света угледају.
Ово довде пишем вама самом а што сад даље следује

пишем вама и г. М. А. Павловићу заједно. Ви двојица већ

сте ми у неколико прилика доказали да имате моралне хра-

брости па‘ ако ништа више а оно сам бар сигуран да ћете

разумети моје побуде и да нећете сумњати о чистоти њи-

ховој ако вам се баш учини да је мисао иначе непрактична.

Признаћу вам одмах да' ia имам у виду два циља: један је да

се српски народ испуњењем једне дужности покаже свестан

свога сопственог достојанства, а друго је да се отупи мала

оштрина сукоба између две српске династије. Због су-

протности интереса своЈе две династије српски је народ

имао грдне штете. Ја сам лично свагда радио на ублажа-

вању њихоних супротности. Год. 1882 кад сам у Бечу из

уста самога кнеза Николе Црногорског чуо, да је обећао

своју кћер Зорку Петру Карађорђевићу, и да тај акат

тако мало иде противу династије Обреновића да он преко

мене нуди краљу Милану да буде кум венчани Петру и

Зорки, ја сам послао из Беча опширан мемоар Краљу Ми-

лану којим сам предлагао да у интересу своје династије а

пре свега у интересу српског народа прими понуђено му

кумство. Краљ Милан ми је после кавивао да су моји. pas-
лози били врло убедљиви, али да по мом савету није могао да

ради зато што је устав од 1869 изрекао проклетство над ди-

настијом Карађорђевићевом! По свој прилици Обреновићи
и Карађорђевићи неће се никад измирити сами од себе док

их народ српски не измири. Него све ово узгред!
Ја мислим да приближавање краја овога ХIХ-ог века

даје прилику да народ српски покаже да подједнако по-

штује и Карађорђа и Милоша и да росом са цвећа своје

благодарности спере крв ако је она доиста између њихо-

вих потомака пала. Ја бих се лично као Србин

стидио кад се не би бар покушај учинио да дадемо

видљив знак и према једном и према
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другом великом човеку нашем. То би . значило да

српском народу оскудева сваки пијетет и најобичнији и

најприроднији покрет благодарности. Мислио сам нај-

пре да би најлепше било да Трговачка Омладина позове

велико-школску омладину па да заједно покрену овај по-

кушај да се захвалним покажемо. Али ми се сад чини да је
боље да трговачка омладина изнесе ову мисао пред трго-

вачко удружење, пред своју старију браћу, па трговачко

удружење, радећи у своје име и у име трговачке омладине

ствар покрене. Може бити да се на крају краја неће успети,

али је већ нешто спашено ако се ствар ма само и покрене;

ваша два удружења сачувала би сав народ српски од пре-

кора да у њему нико и не помишља на дуг захвалности

према Карађорђу и Милошу. Вама обадвојици шаљем

ову мисао као ускршње црвено јајце с поздравом Хри-

стос Васкресе! Гледа’те, и нека вам Бог помогне, да се са

гроба српских осећања дигне хладна плоча равнодушности

и да се српска захвалност пуна светлости јави свету и по-

клони опомену Карађорђа и Милоша.

С пријатељским поздравом ваш

Чед. Мијатовић
П. С. Ево вам концепат за поверљиви циркулар који би

Београдска Тровачка Омладина, односно Тргђвачко Удру-
жење послало: 1, Друштву Црвенога Крста, 2, Народној
Банци; 3, Главном одбору кола јахача; 4, свима главним

Друштвима певачким; 5, Друштву новинарском; 6, Дру-
штву ђака велике школе и богословије; 7, Претседницима
главних одбора све три партије; 8, АкадемиЈи Наука итд.

Г осподо,

Кроз мање од осам година навршиће се деветнаести

век. У овом веку српски је народ имао само два истински

велика човека Карађорђа и Милоша. Први је почео свето

дело народног ослобођења. Други га је наставио и успео да

положи темеље српској државној самосталности. Први је био

велики вајник; други је био велики државник. Оба су под.

једнако велики родољуби и Срби.
Ако у српскога народа има у истини политичке све-

сти и народног поноса онда ће у српскога народа бити и

осећања признателности и захвалности према великим љу-

дима његовим. Давно је признато за велику истину: да на-

род који не зна да цени своје велике људе, не заслужује ни

да их има. Ако је народ српски дакле свестан, поносан и

племенит, он неће моћи да пусти да се деветнаести век на-

врши не видевши никаквог знака српске признателности

оној двојици највећих Срба овога века, нити ће моћи да

пусти да Двадесети век огране па да нађе Србе равнодушне
и немарне према најобичнијој дужности да се и најскром-
није покажу захвални онима, без којих по свој прилици срп-

ске самосталне државе. не би ни данас било.

Ми налази.мо да пре свега правда, па онда и народни по-

нос захтевају да као народ дадемо видљива доказа да своје
великане умемо да поштујемо и да им захвални будемо.

Зло разумевани династички и политички интереси мо-

гли су да раздвајају Карађорђа и Милоша и потомке њи-

хове, могли су да чине насиље савести српској, за-

браном да се имена њихова заједно не помињу. Али је до-

шло време да се под владом једног Обреновића поврати

српској савести њена пуна слобода. Као год што су Кара-
ђорђе и Милош подједнако љубили свој народ, тако и љу-

бав народна треба и њих подједнако да обимље. У срцу
своме народ српски њих не може да раздваја.

Трговачко удружење и Беогр. Трговачка омладина, оду-

шевљени напред изложеним разлозима, налазе:

1. Да народ српски треба, бар на самом концу девет-

наестог века да испуни дужност благодарности према наЈ-
већим своЈим људима тога века, према Карађорђу и

Милошу;

2. Да у том циљу треба радити на образовању „Фонда

народве захвалности";
3. Да прилоге за тај фонд треба прикупљати кроз пу-

них седам година, од сада па дб Видовдана 1899 а прилози
да се прикупљају:

а) редовним годишњим прилагањима кроз седам година;

б) периодичним приређивањем претстава у народном

позоришту, концерата, забава, великих утакмица и т. д.;

в) још и другим наlчинима како главни одбор, који
овом стварју руковао буде, нађе за добро по споразуму с

владом.

4. Како ће се новац „Фонда народне захвалвости" упо.
требити да ли годишњим давањем награда делима ви-

тештва и човечнссти, или помагањем просвете, науке ве-

штине, привреде итд., или he се једа« део употребити и на

подигауће статуа Карађорђу и Милошу то да коначно

реши Народна Окупштина год. 1897 а дотле питање то да

се проучава, диокутује и за решење спрема;
5. На Видов-дан 1899 да се Споменик откри'е односно

фонд формално установи и почне да ради;

6. Фонд народне захвалности треба да је дело целога

народа, и по томе у главни одбор за руковање прикупља-

њем прилога имају ући родољуби из свију па.ртија.
Ово вам достављамо до гнања поверљиво, и молимо вас

да напред изложене тачке проучите, па из своје средине

изаберете једног вашег заступника ко'и би дошао на саста-

нак с нама на Видовдан 15-ог Јуна ов. г.... часова... (ло-
кал) те да се претходно, поверљиво и братски посаветујемо
како о самој главној мисли тако и о оним поЈединим тач-

кама или и о други.м предлозима ако би се какви изнели.

Ако се како се надамо— дође до споразума у глав-

ним тачкама, онда би се одмах још на томе' састанку иза-

брао главни одбор који би ствар даље руководио.

На 'Бурђевдан 1892

у Београду

НЗ. Још боље, састанак да се држи раније па на Видов-
дан 1892 да се изда проглас на народ за прикупљање при-

лога за „Фонд народне захвалности".

Владу треба известити о намери да се састанак држи
и још боље упознати је с намером пре него састанак и за-

кажете.

О овоме нико не зна осим мене и сад вас двојица. Не-

мојте мене нигде ни помињати. Мисао долази од једног
члана (почасног) Омладине Трговачке.

14-16 маја 1892

Драги Господине Вулетићу,
Ваше одвећ интересантно писмо примио сам на три

дана пред мој полазак из Лондона. Хвала вам велика на

труду ко;ц сте уложили да ми онако опширно и онако јасно
и убедљиво представите разлоге који су г. Павловића и вас

руководили да бар за сад не покрећете мисао о фонду на-

родне захвалности према Карађорђу и Милошу. Колико ми

је мило што знам да вас двојица .имате већу порцију мо-

ралне храбрости него што се обично може да нађе у на-

ших суграђана, толико ми је исто мило што ми дајете до.

каза да сте озбиљни људи који сваку ствар и сваку мисао

испитујете са сваке стране и да се у вашем суду не руко-

водите обзирима од кога је што него шта је што. Тим дока-

зом само сте порасли у мом личиом уважавању. Ја више

'Волим да ме сматрате као истинита пријатеља, па да се

сваки пут и не сложите с мо;им назорима, него да ме сма-

трате као страна човека којега напомену прихватите тек

само просто из учтивости и ако је иначе не одобравате. Ако

има нешто што ја мрзим то је хипакризија. А ништа ме

тако не осваја као искреност и отвореност. Ја вам од свега
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Срца обадвојици захваљујем на вашој искрености и отво-

рености.
Ваши су разлози, на жалост, и тешки и озбиљни и са-

вршено асновани. Мислио сам на њих кад вам први пут

писах о ономе фонду захвалности. Али мени се чинило, а и

сад ми се чини ,да прави Обреновићевци тек само једном ве-

ликом, дрском и тако да кажем племенитом политиком, могу

још највише да учине да се тако озбиљно уздрмани поло-

жај династије Милошеве поправи и утврди. По моме схвата-

њу врло се жалосна и недостојна служба чини престолу

Обреновића кад се чини неправда Карађорђу. Ви ћете ми

рећи да сам ја у политици идеалиста, просто само доктри-

нар. Могућно је. Али тек ја који сам и душом и срцем

Обреновићевац пре пристајем да увећам опасности које

моју љубљену династију окружавају него да пустим да

Обреновић, Обреновићевци и сав народ српски учине не-

правду Карађорђу. У осталом није само питање да се учини

правда Карађорђу, него ми баш и тражимо начина како да

се учини правда уједно и подједнако и Карађорђу и Мило-

шу. Ваша j'e мисао лепа, и никО не би био срећнији од мене

кад бих видео да краљ Александар почиње своју владу јед-
ним актом правде према Карађорђу и једним актом пије-
тета према оснивачу своје династије Милошу. На жалост

ако су гласови о духу, којим се млади наш краљ запаја,
истинити, онда се од њега не може очекивати један акт

који би био достојан једног широкосрдачног и великодуш-
ног Михаила Обреновића Ш-ћег. Тек опет, надам се да ови

гласови нису истинити.

Разумећете кад кажем да овде нити сам ја у питању
нит ви, па чак ни династија. Питање је просто: треба ли

српски народ да уђе у двадесети век носећи на себи прекор
своје савести (мањ’ ако j'e без ижакве савести?!) и прекор
образованога света, да чак није хтео ни покушати да се ма

и најскромније покаже признатељан својим великим људма.
Него да размислимо и даље о свему овоме, и да се опет

разговоримо мало позније.
Молим вас имајте доброту наредити да експедитор ли~

ста узме белешку о промени моје адресе, како вам је овде
прилажем.

Кажите, молим вас, моје искрено поздравље г. М. А. Пав-

ловићу а и сами будите уверени о поштовању и пријатељ-
ским осећањима с којим остајем

Ваш искрени

Чед. Мијатовић

31 октобра 1892 г.

Драги Господине Вулетићу,
У идући четвртак, 5 о. м., селим се одавде у Лондон.

Чим тамо нађем себи нови стан јавићу вам моју нову адре-
су, а док j'e не добијете немојте ми слати „Трговински
I ласник“. Хвала Богу те се г. Макензија толико опоравио
да се може одавде кренути у Хестингс, једну оближњу ва-

рош на мору.

Јако ми се допадају чланци г. Косте Симића. Има само

једна тачка у којој се сасвим с њиме не могу да сложим.

Немогуће је тражити од свих трговаца да у политици буду
неутрални и да се тако рећи повуку из партијских веза.

Немогућно је, и управо штетно би било, тражити од њих да
не воде рачун о политичким интересима земље па да само

гледају своје трговачке интересе. На против, ја би желео

да се сваки трговац што више интересује за политичке ин-

тересе. Управо је дужност сваког образованог Србина да се

за њих интересује и што је ко образованији и што више
зна у толико је већа и дужност његова да се за политику ин-

тересује. Нека дакле сваки трговац припада ј'едно]’ или дру-
ној партији, али нека у њу улази с тврдом одлуком да само

истини, правди и отаџбини служи и да потписује, прима и

одобрава само оно с чиме се његова савест и његово по-

штење може да сложи. Данас неколико себичњака и шпе-

куланата на врху партије лозинком да је нужна „партијска

дисциплина", угушују глас савести у члановима партије и

већина партијских чланова из лажног частољубља, да то~

бож одрже дисциплину, жртвују своја боља убеђења, своје
родољубље и своје лично поштење. То је оно што не ваља.

Ја се надам да he трговци као родољуби улазити у поли-

тички живот народа, у њему најживљег учешћа узимати

и баш с тога припадати разним политичким партијама, али

да ће баш они највише допринети да у самим партијама
завлада моралнији и родољубивији дух, да ће свагда у

кругу своје партије дизати глас за правду и истину, прво
за општи интерес отаџбине па онда тек за интерес партије.

Поздравите г. Симића и уз ово моје „одвојено мњење“

кажите му да му срдачно честитам на моралној храбро-
сти и самосталности којом ва.м пише онако интересантне
и значаЈне чланке.

'С поздравом и г. Милану А. Павловићу и вама и свима

који с вама раде на листу и напретку трговинске омладине.

Остајем ваш искрени

Чед. Мијатовић

Лондон, 18/30 децембра 1892

Драги Господине Вулетићу,
Прошлог понедеоника, 14 о. м., предао сам пошти мој

Божићни чланак за Трговински Гласник. После тога на

два сата добијем ваше велико право „Божићње писмо“.

Чекао сам да примим и оно друго са чеком и рачунима које
сте авизирали. Примио сам га тек данас пре пола сата, и

ево сад да вам пријем и једнога и другога потврдим.

Пре овега дакле примио сам с овим другим писмом

(или управо с овом другом кувертом без писма): чек на

26.9/9., 2 српске банкноте по 10 динара и два рачуна о

штампању књига 0 условима успеха.

Прилажем вам признанице за хонораре за месеце јун,
септембар, октобар, новембар и децембар.

Прилажем и признаницу да сам потпуно измирен за

све примање од распродаје прве хиљаде комада од другог

штампању књига 0 условима успеха.
Не могу да вам пошљем признаницу и на морални дуг

који дугујем вашем тако искреном и постојаном пријатељ-

ству. Велим управо да се осећам да сам вам дужник. Тако

осећање мени је врло пријатно, јер ме прво потсећа да joni
има добрих људи на овоме свету а тиме и кроз то и да има

Бога, који никад не оставља оне који се у њ’ уздају, и ко]и
им подиже пријатеље и даје помоћнике и онда где се они и

не надају.
Хвала вам дакле, драги господине Вулетићу, на свему

што сте за мене учинили, и рачунајте у свима приликама
на моју искрену и трајну захвалност.

А сад да поразговарамо мало о једном од предмета
вашег великог и тако пуно интересантног писма.

Пре свега мојим последњим писмом ја нисам ни из да-

лека имао намеру да вам ма у чему и ма и најмањи прекор

учиним. На то не бих имао права баш и кад би било пово-

да. Ја знам како мора бити да имате свагда пуне руке по-

сла и не желим да од својих послова, или од своје фамилије,

нити од ваше тако несебичне службе јавним интересима
наше трговине откидате ма и један сахат да тек формал-
ним писмима дајете доказе о вашим пријатељским распо-
лржењима према мени. Хвала Богу, ми смо сад већ у оној

фази пријатељства где такво што ни мало није потребно.
Ја сам оним мојим писмом хтео само да вам олакшам да

ми кажете слободно ако је Трговинском Гласнику тешко

да ми хонорар плаћа. У мојим садањим приликама мени је

хонорар та-ј врло велика, управо највећа помоћ коју имам;
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'али бих сваку другу тегобу претпоставио тегоби, коју
бих ocehao кад бих знао, да је вама тамо тешко да ми хо-

норар плаћате. То је права и једина мисао онога писма.

Врло ме је пријатно изненадило што ми јављате о сво-

јим покушајима код својих пријатеља да би ме либерална

влада поставила овде за посланика па ми поверила да по-

кушам да овдашње финансијере задобијем за конверзију

нашег државног дуга. Наравно да сам -вам врло искрено и

топло захвалан на томе ново-м доказу ваше вере у мене и

вашег пријатељства. Ја бих доиста сматрао за врхунац

моје амбиције кад бих као српски посланик у Л-ондону ус.

пео да послужим влади нашој (ма које партије била) да

срећно изведе конверзију. Али посматрајући то питање

са гледишта -не м-ојих личних и себичних него са гледишта

општих интереса, ја немам много наде да ће лиоерална

влада моћи у овоме да оствари ваше добре жеље односно

мене. Пре свега зато баш што мислим да је општи инте-

рес земље да се либерална влада одржи што дуже и да из-

врши конверзију, ја јој као патриот не бих могао савето-

вати да повишава буџет на посланике ма то било само са

35.000 дин. Она треба доиста да сведе расходе на апсолутни

минимум, и по томе што год н-ије очевидно и преко нужно

ваља да збрише. Ја сам баш као посланик у Лоадону сте-

као био искуство да Србији не помаже да има овде и најпо-

пуларнијег и највиђенијег посланика ако се у Београду ради

несмишљено, а ако се у нашој земљи одржава ред и -мир и

ако се Србија понаша као разборита др-жава на дому и

према својим суседима, оада ће она и-мати симпатије и пот-

пору Енглеске баш и ако нема свога нарочитог по.сланика

у Лондону. Осим тога ако бих ја могао посл-ужити на послу
око конверзија, ја бих то могао и не бивши послаником, него

добивши пуномоћје од владе да као бавши послани-к и ми-

нистар, а сад као агент српског министра финансија, по-

кушам шта се овде учинити -може. Са гледишта дакле on-

штих интереса на прво-м месту, а после баш и са гледишта

специјалног интереса либералне владе, ја не бих обнављао

посланство лондонско. Ако би влада ипак нашла за сходно

да то учини, онда ја, без високоумља али и без лажне скром-

ности, могу да -кажем да бих међу -свима могућим канди-

датима за то место ја још по највише изгледа имао, да овде

Србију успешно заступам. У осталом, ја -сам с-вагда готов

да послужим влади као пензионер -овде кад -год дође време

-раду за конверзију и кад год јој затреба моја служба.

Него -кад већ о томе говоримо хоћу да вам иопричам
нешто што ми даје мислити да бих ја могао једн-ога дана,

ако Бог хоће, послужити народу и на једн-ом другом, месту.
Пре неколико месеци штампан је овде у Лондону један мо]
повећи чланак о Абдул-Хамиду. То је сасвим други један
чланак а не онај о односима Порте према Бугарско-ј, ко-ји
је пре 7—B недеља правио нешто мало ларме у Београду.
Треба да вам још кажем и то да дошав у Лондон пре три

године ја нисам хтео да обнављам -моја стара познанства са

дипломатама и про.сто сам их избегавао. На моје -велико из-

ненађење пре десетак дана дође ми од турског амбасадора
овдашњег Рустем-паше једно п-исмо које је ишло на све

моје старе адресе док ме је нашло, и којим паша моли да се

са мном састане где ја хоћу. Ја сам онда отишао у турску

амбасаду -где ми је Рустем-паша прочитао званичну депе-

шу од свога министра спољних послова, у којој му се на-

лаже да се потруди да ме нађе и да ми лично каже ово:

«Великом је везиру била обраћена пажња на један члана-к

који је г. Ч. М. написао у Лондону. Вел. везир је налазио да

му је дужност да исти поднесе његовом царском величанству
Султану, а Султан прочитавши га са највећим задо-вољ.

ством заповедио је да ми -се достави његова искрена за-

хвалност". Амбасадор је још добио заповест да -ме пита: да

ли је прилика да ћу -скорим походити Цариград, у ком слу-

чају Султан би био срећан да ме лично види! Ово вам све

причам најпре зато што сам ја ваш редовни дописник, али

поглавито за то да (не износећи ствар на јавност) можете

посредно или непосредно доставити то и влади садашњој

с тим да ја евентуално увршћујем себе у кандидате за по-

сланика у Цариграду, премда ни пошто не желим да се

Савушки неправда или ма и непријатност каква -год учини,

и премда увиђам да не само добар такт него и добра так-

тика захтева да Сава остане где је бар за још неко време.
Сад на крају нешто мало и о нашем листу. Што вам

не послах писма о политичкој економији томе иМа овај ва-

жан узрок. Свестан да та писма треба да садрже саму

есенцију науке на оној висини на ко-ју је у ове дане -стигла,

ја сам сматрао за дужн-ост да се оријентирам у политичко-

економској књижевности последњих година у к-ојима нисам

имао ни времена ни прилике да њен развој пратим. Али сам

се запрепастио колика је маса књига од само п-оследњих 6

година овам-о изашла и какву је евоулцију та наука учи-
нила. Пре три месеца кад сам баш хтео да почнем да вам

-пишем, моје лично знање стајало је на висини до које је
Политичка економика стигла била до год. 1880. А од тога је
доба мно-го шта измењено и отишло се на висину на коју
се ја сад тек штудирањем у Бритинг-Музеуму пењем. На

сваки начин добићете низ студида популарно написаних о

главним питањима народне економије, и слободн-о можете

то и огласити у позиву на претплату ако за добро нађете.
Само тешко да ћете и прву студију добити пре друге поло.

вине јануара.
Можда би добро било да у позиву кажете од прилике

и ово: Ми се трудимо да лист наш одговори свима потре-
бама на п-рвом месту нашег трговачког света, а после свих

оних који се интересују за привредни напредак наше зем-

ље. Али ћемо са захвалношћу примити сваку напомену која
би нам помогла да нашим читаоцима дадемо лист који ће

свима њиховим разложним потребама одговорити. Захвал-

ни ћем-о бити и јавној критици ако би нам обратила пажњу
на то што смо, поред све наше најбоље жеље да искрено и

поштено и својски послужимо до сада могућним начином,

превидели".
Ја бих сам рад био да видим да Трговински Гласник

под вашим уређивањем достигне што виши ступањ нови-

нарс-ког савршен-ства. Можете с правом бити задовољни и

на овом положају који је ваш лист већ заузео, али да се

потрудимо да га поведемо још на већу висину.

Време -је већ да ово писмо завршим.
Желим вам од свега -срца да Божићне празнике у не-

помућеној радости проведете са свима својима, и да уђете
у но-ву год-ину с крепким срцем пуним љубави према отаџ-

бини и »према свему што је добро и поштено.

Кажите мој пријатељски п-оздрав г. Мила-ну А. Павло-

вићу и свој другој господи у управи наше трговачке омла-

дине као и господи која вам у уредништву листа помажу

и с којима ми је м-ило да сам у сарадничком друштву око

овако благородног и благодарног задатка.

Ваш искрен-о и много вам обвезани

Чед. Мијатовић

Лондон 10/23 априла 1905

Драги Господине Ђурићу,

Чудићете се без сумње и ви и ваши другови у У-прав.
ном одбору што вам раније не захвалих на љубазности ва-

шој, којом сте ми повисили месечни хонорар од 40 на 60

динара.
У самој ства-ри ја сам од почетка ове године тако рђа-

вог здравља да ми одно.сно тешко пада да нашем „Трг-о-
-----винском Глаонику" ма само и по један допис недељно п-и-
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шем. Обузела ме је нека чудна меланхолија, те ми се ни-

шта не мили. Често се осећам усред дана уморан, а и кад

се не осећам уморан слабо могу што да радим. У таковој

душевној и физичкој прострацији одлагао сам све од дана

на дан да вам пишем и да вам се заЈхвалим, надајући се да

hy вам послати у исто време једну серију чланака мимо

својих редовних дописа. Већ сам три месеца у рукама јед-

ног лекара, и тек од десетак дана почињем да се боље рсе-

ћам. Надам се да hy се скорим опоравити, па да вам с но-

вом енергијом шаљем моје прилоге за орган ваше омладине

трговачке, који се, захваљујући вама и вашим друговима,

издигао на тако лепу висину.

Ви знате да сам ја пријатељ споразума Србије с Бу-

гарском, али не знате да сам ја одсудно противан царин-

ском савезу између наших земаља у садашњим нриликама.
Имао сам намеру да вам о томе пишем неколико чланака и

взложим MOije аргументе противу српско-бугарког цолфе-
рајна, али сам ипак нашао да је боље да се не излажем

томе труду, док најпре не сазнам од вас да ли вама и рс-

дакционом одбору и г. ТЗаји то неће неповољно бити. У уводу

у ту моју дизертацију изнео би на видик нека факта, која
би вероватно правила велику сензациу.

Чујем да је неколико српских листова прештампало гто

гдекоје партије из онога мог фељтона о скривеном благу.

Надам се да су бар толико учтиви и правични били да

кажу да су то прештампали из „Трговинског Гласника".

Чини ми много задовољства што са више страна из

Србије добијам писма у којима ми се захваљује на мојим
лондонским дописима вашем листу. Пре неки дан добих
писмо од једног о.фицира, који вели да се „Трговински
Гласник“ радо чита и у официрским круговима поглавито

рад мојих даписа. Радовао бих се кад би тако било.. У оста-

лом ја сам радо читам ваш лист баш наронито онда кад у

њему нема мојих дописа.

Служим се овом приликом да вас замолим да будете
добри послати ми хонорар за време за које га нисам при-

мио. По мојој књизи ја сам последњи пут примио хонорар
почетком декембра за месеце: септембар, октобар и но-

вембар. По томе имао бих сада да примим хонорар за де-

кембар, јануар, фебруар и март, Надам се да ћете ми уз
то послати и екстра хонорар за онај фељтон о благу.

И још вас молим да заједно с вашим колегама у редак-
ционом одбору примите моје другарско поздравље и нај-
боље жеље да празнике који наступају проведете у здрав-

љу и задовољству.

Ваш

иокрени пријатељ
Чед. Мијатовић

П. С. Поздравите г. Ранковића ја на њ често мислим

и осећам грижу савести што се већ до сада нисам одазвао

његовом позиву да напишем што за његова Омладинца. По-

трудићу се да му се одужим чим се осетим бар нешто

предузимљивијим но што сам до сада био.

Ч. Мијатовић

Београд 10.1-890 г.

Управи Београдске Трговачке Омладине

Господо,
Вама је, као претплатницима, заиста познато „Коло“ и

из изашлих 31 броја могли стс му разабрати и смер и са-

држину. Нескрамно би било, да сам хвалим свој лист, и

ако та хвала не би припадала мени него сарадницима, али
ћете ми допустити, да смем отворено казати, да је „Коло“
за једну годину дана стекло леп број одабраних књижев-

ника из свију српских крајева, те тиме подржавало духовно

јединство српског народа. Поред тога, мислим, да смем

казати, да „Коло“ није никакво шпекулативно предузеће,

јер то сведочи и сабијени ситан слог, који кошта миого а

и сама садржина то у неколико садржи.
Кад се „Коло“ покретало имало се на уму, да се у њему

има један лист, који ће бележити сваку књижевну новину,

и који ће пружати одабрану садржину. При покретању

„Кола“ мислило се, да he се публика. одазвати и да ће од

своје стране помоћи, да се „Коло“ не само одржи, него

и да се усавршава. Међутим нада нас је преварила, јер је
„Коло“ тешком муком излазило, а завршило је прву своју

годину са преко 500 'динара дефицита.
Право да вам кажем, Господо, ја сам се врло тешко

решио да „Коло“ и даље издајем и у.ређујем, али многи

■књижевници не дадоше ми да га обуставим. Како ће у овој
години „Коло“ пролазити не знам, али досадаљи одзив

такав је, да ме баца у озбиљну бриг.у.
Ја сам се многима обратио с молбом, да се заузму за

„Коло“, па сам ево тако Слободан замолити и вас, Госпо-

до, да се у вашим круговима заузмете за ~Коло“.
Трговци су основа нашем друштву, и они могу доста

доприносити и књи!жевности и уметности, па се за то и

обраћам на вас, као на цвет наших трговаца, да код њих

настанете, да потпомогну „Колу“ својом претплатом, јер
„Коло“ међу својим претплатницима најмање мма трго =
ваца.

Ја се надам, Господо, да ћете се ви заиста заузети
за „Коло“, те тиме га помоћи, а оно ће се радовати, што

му је у невољи притекла „Трговачка Омладина", која је
заиста свесна свог задатка.

Молећи вас за опроштај на досади и труду, који ћете

уложити око скупљаља претплате за „Коло“, ја вам уна-
пред захваљујем, и молим вас да примите уверење мог ду-

боког поштовања.

Дан. А. Живаљевић, ур. «.Кола»

Београд 18 Маја 1892 г.

Господину
Марку Вулетићу,

уреднику „Трговинског Гласника”

у М ес т у

Поштовани Г осподине,

Част нам је потврдити вам овим пријем вашег цење-

ног писма од 12 о. м. са којим сте иам послали патраг

нашу белешку од истога дана, за коју смо вас молили, да ју

у Трговинском Гласнику изволите штампати.

Нама је у исто доба веома жао, што из ваших редова

читамо негодовање, проузроковано доношењем горње наше

белешке у другим „политичком бојом’
1

обојадисаним ли-

стовима пре, но што је она у Трговинском Гласнику

изашла.

Жао нам је поглавито за то, што сте могли. претпо-
ставити да је ту белешку 'Управа Српског Трговачког Удру-
жења другим престоничким „политичким" листовима пре
послала но Трговинском Гласнику.

Ми вас, поштовани го|аподине, уверавамо, да Управа
Српског Трговаиког Удружења то није учинила, јер њен

позив није, а још јој је мање могла бити намера да прет-

поставља политичке листове Трговинском Гласнику, кога

за свој opraiH сматра, пошто ваш цењени лист оне исте ин-

тересе заступа за које је и Српско Трговачко Удружење
засновано.

Још мање је могла Управа Трговачlког Удружења по-

верити осталим престоничким листовилш резултат путова-
ња госшодина Драгомира В. Радуловића, као свога изасла-
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ника у Русију, пошто до 12 о. м. г. Радуловић није могао

поднети Управи Српског Тргованког Удружења свој пи-

смени опширан извештај, који је претседништво од њега

тражило.

Ми се надамо да ћете из предложеног моћи увидети,

да су од вас поменуте нотице неки престонички листови

могли донети само на основи приватних достава,. које су

нами непознате.

Дозволите нам да вас замолимо, да се са овом нашом

изјавом изволите задовољити, и да вас уверимо, да Управа
Српског Трговачког Удружења нећ-е никад престати да

поклања своје поштовање, своју пажњу и симпатије вашем

цењеном листу кога за носиоца јавног мнења целог

српског трговачког сталежа, а нарочито као с-вој орган

сматра, који јој је до данас од знатник услуга био.

За поједине случајеве пак, које и ми осуђујемо, и који

могу да упливишу неповољно на углед Трговинског Гла-

сника у читалачком свету не може се бацити одговорност

на Управу Српског Трговачког Удружења која је свесна

свога позива, и која је вазда вољна да морално потпомаже

свој Гласник и свој трговински подмладак.

У име целе управе Српског Трговачког .Удружења умо-

љава вас цретседништво, да примите и овом приликом уве-

рење нашега особитог поштовања.

Српско Трговачко Удружење

Секретар Претседник
Д. Д. Величковић Д. Стаменковић

Писмо

Господина претседника „Српске књижевне задруге”

Господине уредниче,

Прочитао сам у Бр. 59-ом вашега штованога листа

како симпатични чланак о ~-Српској Књижевној Задрузи“,
тако и напомену уредништва, у којој се с пуним правом,
жали што му ни проглас ни правила Задруге нису послата.

Не треба да вам кажем да је Задруга сама још у ор-

ганизовању, а ви ћете лако погодити да су у таким прили-

кама поменуте погрешке могућне. Ја сам и узео перо да

вам изјавим како ми је веома жао што се је то десило баш

према органу Београдске Трговачке Омладине, узданице у

једној од најзнаменитијих грана живота народнога. А треба
ли тек да вам кажем да на какво запостављање нико није
могао ни помислити? Ми знамо сувише добро многобројне
услуге које је новој српској књижевности од самоса по-

четка њенога чинио трговачки ред нашега народа, не само

у лицу-појединмх родољубивих пријатеља књиге и просвете
- као што је био пок. Илиј-а Милосављевић Коларац, у

том погледу углед свеколиком народу него и целином

својом. Некада је пештански панађур, на ком су се саста-

јали трговци с многих страна српских, био крепко уто-
чиште још веома новој и нејакој књизи српској. Ко зна да

ли се нова српска књига и угасила не би, да је није то-

плим срцем пригрлио својој народној просвети и народ-

•иоме језику одани трговац српски? Трстанска српска, по-

главито трговачка, општииа, најпросвећенија у почетку
овога века, помагала је издашно српске књижевнике онда

када Србија још није могла на то мислити. Не би, по томе,

право било, да ојачала већ књига српска заборави на те

услуге, у толико пре што он-а и за унапредак прави спас

нема од кога другог очекивати него опет од трговине срп-

ске. Јер докле год неко у наше прилике не прикалеми и с

нашим околностима не подеси књижарску тр-говину обра-
зо-ванога света, докле том трговином вешто не обухвати
све крајеве где би се могла читати наша књига, где се ра-

зуме језик наш, ми ћемо у књизи натезати као што смо

мање више и до .сад натезали. Трговачки добро ор-
ганизовано протурање књига остаје једиио средство које
може стално подићи српску књигу. Ми ово одавно знамо

и одавно очекујемо, али тај посао, толико потребан за на-

предак народа српског, посао који моралноме народноме
уједињењу може највише помоћи, има да изврши трговина

српска. За то се ја и користим овом приликом, те ту мисао

(.ма да знам да није нова) казујем Вама, уреднику органа
Беог.радске Трговачке Омладине. Ја Вам је казујем, да је
скинем с душе, да је покренем на ново, јер ако се о њој у

Вашим круговима равмишљати почне, нешто од ње може

бити. Ваши кругови знају тегобе, повнају неприлике; њи-

хово око једино ће моћи и лека наћи, оно ће кад тад; по-

годити досад узалуд тражени пут к успеху. А то би била

круна оних услуга које је српски трговачки ред, у свима

крајевима народа, још у почетку учинио новој српској
књизи. На та лепа предања о вези нове .српске књиге са

српским трговачким редом ја упућујем овде за то да биж
замолио Вас, а преко Вас другове Ваше и читаоце Вашега

листа, да о овоме размишњају. А м-и смо Вама, старим сво-

јим и поузданим пријатељима, свагда на услузи.

С одличним поштовањем.

Ваш

Ст. Новаковић

Орид (у околини Шапца) 24 јулија 1896

Господину Михаилу Ђурићу,
Драги Михаило,

На овој малој доколици времена, а за време мога фе-
рија, сетих се твога прекора, да се кадкад сетим »Трговин-
ског гласника».

И ево шаљем ти у прилогу под ./. један чланак од трај-
није вредности: »Како би се законодавним путем могло по-

моћи земљораду», за ваш лист коме си ти уредник.

Ти ћеш видети да ли сам овим чланком потревио пут
којим греди «Трговински гласник» са пуно части и потпу-
ног његовог схватања о економском значају нашем, па ћеш

према томе уврстити и овај мали приложак, ако буде одго-

варао тежњи, «Трговинског Гласника».

Ти ћеш већ видети предмет којим се бави тај мој члан-

чић, и ако нађеш да може ући у сам лист, ти то учини као

што је и моја намера била кад сам га писао. А ако не а ти

буди добар вратити ми га на употребу.
Ти ћеш ме известити о пријему овог писма.

Пријатељско ти поздравље шаљем, а поздрави мог по-

братима Марка и све моје пријатеље које ти већ познајеш.

Твој
Полићевић

■председник Државног Савета

Господину Михаилу Тзурићу,
Поштовани Господине Уредниче!

У прилогу Вам шаљем већи део Свога чланка «-Пољо-

привредни шегрти» или «Пољопривредне школе«?

Остало је да начисто препишем још 3 одељка, од којих
је сваки толико велики, колико од прилике и сваки од ових

6 одељака.

Најпре сам мислио, да Вам цео чланак пошљем (што
би, разуме се, и на свом месту било), али како данас узи-
мам учешћа на једној тродневној екскурзији, то, да не бих

својим одговором на предлог г. П-а и сувише задоцнио, ре-

ших се да Вам за сад ставим на расположење само овај већ

на чисто преписани део поменутога чланка.

Остали ћу Вам део послати кроз 4—5 дана.
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Моје је било да ово напишем, а Ваше је да сад пресу-

дите: да ли ово, како је већ написано, заслужује, да га

штампате у цењеном «Трговинском гласнику», или не.

Ласкам себи, да овога последњег неће бити.

У нади, да ће и овај чланак успешно моћи решити једно

питање, као што то и прошле године беше случај с једним

чланком (поводом покушаја, да се на нашој В. Школи оснује

пољопривредни одсек), сматрам за пријатну дужност, да

Вам и овом приликом искажем своју искрену захвалност

на гостопримству, које сте ми пређе указали, а које ми, уве-

рен сам, ни сада нећете ускратити.

Шаљући Вам из даљине српско поздравље, остајем и

од сад као и до сад.

Ваш искрени поштовалац

Halle а. S. Милан Влајинац,
9-22-VII 1902. канд. агрон.

Београд, 9 јула 1902 год.

Београдској Трговачкој Омладини

(У ред врло важних, животних Иитања по српско племе,

на првом је месту и т.зв. босанско питање. Литература за-

падних народа о том предмету врло је богата. Но она има

нарочито обележје и смерове: сва та дела што описују Хер-

цег-Босну јесу по поруџбини Земаљске владе у Сарајеву.

Asboth, G. Renner, Hornes u. Schweiger, затим Charmes

Capus, Knell, Avelot, La Neziere и многи, и ако су им

списи богати материјалом и сликама, труде се да обиђу

оне одлике и знаке, факта и податке, који тим земљама дају

српски карактер.

Са великим жаљењем мора се поменути да туђи народи

имају куд и камо боља дела о Босни и Херцеговини, него

ми, којих се ове српске стране непосредно и тичу. У по-

следње време нарочиту пажњу обраћа на себе дело А. Ха-

рузина «Босна и Херцеговина». Оно је за нас у толико зна-

чајније што није писано по Калајевој поруџбини, што, да-

кле, износи о земљи и народу, о стању трговине, заната

итд. и стоји са свим на гледишту, које ми и са политичких

и националних разлога морамо одобравати.
Дело Харузиново је досад најбоље дело о Босни и Хер-

цеговини. Оно даје могућности читаоцу да се упозна са оку-

пираним земљама, са народом, његовом производњом, при-

вредом, трговином, политичким, економским и верским при-
ликама. Није потребно набрајати све његове добре стране;
а потреба за превод тог дела сама се собом намеће.

«Извјестија императорској академији наук», том VII књ. I

1902 год. доносеиз пера П. Ровинског читаву расправу о Ха-

рузиновој књизи и препоручују је свима слојевима друштва.
Потписати превео је пом. дело «Босна и Херцеговина«

и припремио га је за штампу. Сматрајући «Трговински гла-

сник» као лист који стоји на висини свог позива, потписати

се обраћа тргов. омладини с питањем: били она била вољна

да дело »Босна и Херцеговина» штампа у свом листу и под

каквим условима, а преводилац би задржао слог и одштам-

павао оно што је у листу изашло у засебну књигу. Дело би

у српском преводу изнело 15 до 18 штампаних табака.
Молећи трг. омладину да по овом предмету донесе своју

одлуку остаје са особитим поштовањем.

Мил. Павловић

професор гимн. Кр. Александра I

Светогорска ул. бр. 47

Београд, 29-Ш-19О2 г.

Господину Михаилу Ђурићу,
уреднику „Трговинског Гласника”

Господине,
Трговачки гласник, кога сте ви директор, продужава

да доноси чланке «поводом реформа женског одела», који
су нелојални, с тога по налогу Њ. В. Краља враћам вам

данашњи Трговачки гласник и молим вас да престанете ши-

љати исти у Двор.
Први ађутант Краљев

ђенерал
Лаз. Петровић

Београд, 10 децембра 1904 г.

Љубазни господине Ђурићу,
Прочитао сам пажљиво оба рукописа.

i

Треба ли Саву регулисати насипима?? —■ од пок. Вилов-

ског, може имати извесног интереса за читаоце и људе из

Србије, колико да их учини пажљивим на опасности, ако се

доиста Сава буде с оне стране насипима регулисавала.

Међутим тај сам чланак најмање о Сави говори. Девет

десетина рукописа говори о регулисању Тисе и Дунава, и

о ономе, што је он пок. Виловски oi томе писао и пред-

сказивао, и што се на Тиси и Дунаву од проваљених на-

сипа и испунило. После свега тога на самом крају, прави

закључак: да Саву тако не треба регулисати, јер ће исте

последице битм и за Срем и за Србију.

По томе не би морало доћи на прво место, али на друго

може. Сину пишчевом доликује што са толиком љубави го-

■ . ■-■■.?■■

вори о раду свог оца; али сам је чланак оно што рекох:

понављање његових ранијих радова и извода из њих.

П

«Француска за време треће републике»

Тенденциозан је спис, намењен за саму Француску, да

се изнесе како је она под царством Наполеона Ш (до 1870)

заостала, и како је од тад за ових 30 година, под републи-
ком напредовала.

Све је сам костур од цифара, по струци финансиској,
економској, привредној; железничкој, индустријској, по-

штанској, телеграфској; о спољној и унутрашњој трго-

вини итд.

Занимљиво јесте, али за људе спремне за то, а мање за

ширу публику.
Сасвим би поднело за «Економиста», а у «Трговинском

гласнику» могло би изићи, или у подлистку или у недељном

додатку од 8 страна, ако не би било другог материјала.
Свакојако из овог прегледа виде се оне огромне цифре,

којима сваке године у финансији и трговини ради ова

велика богата земља. Има на разним местима и упоређења
са другим државама (Енглеском, Немачком итд.) од којих
је у нечем Француска јача а у по нечем слабија.

Преводилац је уложио доста труда, и види се да је раД-

љив дечко. Само је чудо да је он као правник, наишао на

ове чисто финансијске и друге сувопарне ствари.

Преводио је, свакојако, и ради учења језика.
С одличним поштовањем и поздравом

Ваш

Жив. Живановић
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Господину Благоју /. Антонијевићу

председнику Беогр. Трг. Омладине.

Драги госп. Антонијевићу,
Осећам потребу, да Вам се извиним за недолазак на

спомен изгинулим и помрлим добротворима Трговачке Омла-

дине, који је одржан прошле недеље у Саборној цркви.

Читао сам и белешку у «Трговинском гласнику« о знат-

ној пажњи указаној томе побожном Спомену, како по броју
присутних, тако и по важности личној оних, што дођоше,

одазвавши се позиву, приложеном Читуљи свих изгинулих
и помрлих добротвора, која садржи читаву- племениту

војску оних, којих нема више међу живима.

Добро и благородно чини Управа Омладане, негујући
овај дужни пијетет, не само наспрам оних, чија су имена у

огромној Читуљи, већ и ради живих, који морају сви како

породице, тако и појединци —. са Спомена понети уверење:

да и племенити мртви, живе и живиће у управи и у свеко-

ликој Трговачкој Омладани.

Овако чинећи сваке годане, управа Омладине засењава

оно, иначе велико наше друштвено зло, које се зове заборав,

кад кад и сувише брзи заборав и самих добрих дела и до-

брих људи.
Са оваквим мојим свагдашњим погледом на култ, који

се баш под Ваши.м вођством гаји према Добротворима
Омладине имали сте разлога да претпостављатеи моју појаву
на датом Спомену. Али, на жалост, мени се на два дана пре
дана одређеног за Спомен десила једна недаћа, која је учи-

нила да нисам смео излазити из куће.
Са свагдашњим одличним поштовањем и пријатељским

поздравом

10 децембра 1930 Ваш одани

Београд Жив. Живановић

Св. Саве ул. 21
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ЗАКЉУЧНА РЕЧ

Пропратили смо прошлост од педесет година културно историјског жиБота Бео-

градске Трговачће Омладине до данас. Желели смо и трудили се, колико смо могли, да

сачувамо што више ствари и детаља од заборава, да истакнемо лепе примере исполинске

истрајности појединаца и целог нашег народа за тај период времена. Седмогодишња хе-

pojcka борба српског народа за слободу и уједињење, светски рат, трогодишња окупа-
ција Србије од Аустро-Немаца, Мађара и Бугара, уништили су многе драгоцене животе

архиве, библиотеке и документа, те смо услед тога имали при саставу наше Споменице
велиБих тешкоћа; зато нека нам не замере заслужни трудбеници и пријатељи нашег удру-

жења, у колико их нисмо поменули у овој Споменици.
Y маленој, привредно заосталој земљи, ћаква је била Србија, српски трговци су

сами себе подизали и своју омладину васпитавали, да се за националну борбу очеличи

и за привредни и културни напредак оспособи. Кроз бурна времена и догађаје, кроз
koje је пролазила Србија, наше су генерације једна другој у аманет остављале и преда-

вале заветну мисао нашега народа: Ослобођење и Уједињење Отаџбине. Задахнута нацио-

налним традицијама, Београдска Трговачка Омладина је прегла да се у сваком погледу
оспособи и не дозволи да наша трговина оде у туђе pyke. Из нећада скромних и сиро-
машних занатлија и трговаца поникли су данас добри индустријалци, добри трговци, добри
и корисни поданици ове земље. Ма konnke успехе лично и имали, nnak ми

не сматрамо да смо све постигли. Уједињењем у Велику Отаџбину пред српским трго-
вачким сталежом отворили су се нови пространи хоризонти. Генерацијама што за нама

долазе, ми kpos ову Споменицу остављамо у аманет неуморан даљи рад и неограничену

љубав према нашој Отаџбини југославији. Уједињени са раније неслободном браћом
српсћи трговци и привредници су Југословени, сви до једног. Југословенсћом идеологијом
почела је одавно Београдсћа Трговачћа Омладина да запаја свој подмладаћ; овај ће циљ

за Краља и велику, срећну и богату Отаџвину бити и даље њена главна идеја водиља
у васпитној делатности њеног подмлатћа.

Млада југословенсћа трговина умеће се паметно снаћи у свима исћушењима, kao

што се у свима невољама, благодарећн јасно одређеним циљевима, умела снаћи у својој
прошлости cpncka трговина. Иду све боља и боља времена, ми у то непоколебљиво ве-

рујемо. Велики наш песник pekao је у „Вијенцу" да ће понићи цвијеће за далећо неко
поћолење. Дошло је доба сложног рада на привредном, индустријсћом и уопште ћултурном
развитћу Свете Земље од Григлава до Кајмаћчалана. Омладино, ћуд ћеш лепше и души
пријатније улоге у животу. Посвети јој се сва!
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ИСПРАВКА ГРЕШАКА

Због журбе ћојом је рађена oba Споменица потћрало ее нећолико штампарских грешака, koje овим испрабљамо:
НаД_23 страни I стубац~2s ред одозго уместо Лајим Даћичо треба да стоји Хајим Давичо.
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На_lll страни П стубац последњи ред уместо 1600 м 2 треба да стоји 16.000 м2 .
На 124 страни I стубац 21 ред одозго уместо ЖиБћа СтанкоБића треба да стоји Живка Стоиљковића.

На 128 страни II стубац 9 ред одоздо уместоТргоБннсћим треба да стоји Трговачким.
На 183 страни I стубац 6 ред одоздо погрешно је убршћен Димитрије Стаменкобић у списак добротбора од 100—500 динара.

Он је дао прилог од 5.000 дин.

На 256 страни I стубац 2 ред одозго уместс Субију треба да стоји Србију.
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