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ШКОЛОВАЊЕ УЧЕНИКА Y ПРИВРЕДИ Y XVIII И XIX  
BEKY И ОСНИВАЊЕ ПРВИХ НИЖИХ CTPY4HHX ШКОЛА 

1885. И 1887. ГОДИНЕ

Прилог проучавањ у прош лости зем унског ш колства

Године 1988. земунска Машинска школа 
„Земун“ (Ул. Наде Димић y Горњој варо- 
ши) скромно и радно обележила je стоту 
годину од оснивања и рада некадашње Ше- 
гртске школе, касније назване Занатско- 
-трговачка школа. Машинска школа ура- 
дила je то јер je оправдано преузела пози- 
тивне традиције ове стручне школе, која 
je имала значајну улогу y образовању и 
васпитању земунских дечака и девојчица 
са стране, који cy ce после завршене ос- 
новне школе опредељивали за изучавање 
заната и пословања y трговини. Поменуте 
године je, поред осталог, одлучено да ce 
више пажње посвети прошлости ове школ- 
ске установе и да ce y неколико прилога 
y континуитету осветле најважније проме- 
не и догађања.

Извесно je да je y столетној прошлости 
посебно занимљив почетак рада Шегртске 
школе, јер ce y писаној историји земунског 
школства као почетна година за њу наво- 
де и 1885. и 1887. година.

ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Захваљујући низу прилога, радова, спо- 
меница и других публикација о земунским 
школама, које cy y послератном периоду 
штампане, међу којима су и објављени сас-

тави y Годишњаку града Београда, данас 
ce поуздано зна број основних школа, 
редослед њиховог оснивања, састав и ква- 
лификације наставног особља, предмети ко- 
ји су предавани, зграде y којим су оне ра- 
диле.1 У  тим образовно-васпитнлм усгано- 
вама —  Немачка (Католичка) школа (осно- 
вана 1728), Српска школа (осн. 1745), Је- 
врејска школа (осн. 1755), Грчка школа (осн. 
1794) и Српска школа (осн. 1799) y предгра- 
ђу Горње вароши —  стицала je земунска 
омладина прва школска знања. До почетка 
друге половине X IX  века, тачније до 1858. 
године кад je основана Нижа реална шко- 
да (Unterrealschule), било je  то и једино об- 
разовање које су дечаци и девојчице мо- 
гли добити y свом завичајном пограничном 
граду.2

Међу поменутим основним школама, 
кад ce говори о образовању шегрта, посеб- 
ко место припада Немачкој школи која je, 
мада неколико деценија од почетка рада 
издржавана од Римокатоличке жупе, све 
влше уживала потпору комунитетске бла- 
гајне и постајала општинска, односно др- 
жавна установа.3

Значајна година за школство y тадаш- 
њој држави била je 1774. Она припада вре- 
мену владавине царице Марије Терезије и 
њеног савладара и наследника цара Јоси- 
фа II, које je обележено спровођењем ре-
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форми y духу просвећеног апсолутизма, a 
оне су ce одразиле и y школском образова- 
љу. Тада je објављен (6. децембра) Општи 
школски ред за све немачке нормалне, 
главне и тривијалне школе y свим наслед- 
ним земљама (Allgememe Schuiordnung . . .), 
који je израдио познати сагански опат Јо- 
хан Игнац Фелбигер, писац тада познате 
Методике (Methodeoibuch). Овим школским 
актом изведена je нова организација школа, 
паређена je општа школска обавеза, уве- 
дени су нови предмети. Прописана je Сага- 
нова метода према којој су школовани, 
квалификовани учителЈН према савременим 
принципима и захтевима поучавали васпи- 
танике, штампани су уџбеници и стручна 
литература, осниване су школске књижни- 
це итд.

Неколико месеци касније донесени су 
Прописи за школску комисију, на основу 
којих je образована Школска комисија са 
седиштем y Петроварадину (од 1780. y Вин- 
ковцима), надлежна и за комунмтет Земун, 
и Упутство за врховног школског надзор- 
ника, према којем je успостављена служба 
надзорништва.

Нови прописи школског система односи- 
ли су ce и на школе y Војној граници и њс- 
не комунитете. У Земуну они су првен- 
ствено обавезивали Немачку школу и од- 
косили ce на њене наставнике и полазнике. 
Стога ce y савременим земунским доку- 
ментима, писаним изворима из последње 
две деценије X V III века, помиње брига о 
школској омладини, нарочито одраслијој, 
која ће отићи y шегрте.

Општа школска уредба значајна je и за 
рад српских школа, јер je на основу тог 
нормативног акта донет две године касни- 
је Устав Илирическе дворске депутације 
за илирическе мале школе. Био je то први 
закон који je регулисао рад српских шко- 
ла и организацију течајева за припрема- 
ње учитеља y њима. Позитивна настојањо 
за променама y школству тадашње држа- 
ве настављена су и касније, јер je просве- 
ћивање постало императив времена. Оне 
cv одговарале ггривредним и друштвеним 
кретњама и васпитно-образовне установе 
су ce прилагођавале захтевима грађанства 
које ce налазило y различитим фазама ус- 
пона.

ГРАДСКА UIKOJIA

У Немачкој школи y то време решава- 
но je питаше финанслрања, и она ce y сво- 
јим захтевима све чешће обраћала кому- 
нитетском Магистрату. Према постојећим 
подацима ce може рећи да je политичка 
општина све више преузимала школу на 
свој терет. Велики успех, поред осталог, за 
школу и град постигнут je 1779. године кад 
je школа добила другог учитеља — надучи- 
теља Јосифа Ротера. Њему je из комуни- 
тетске благајне исплаћивана годишња пла- 
та (240 форинти), станарина и огрев.4

У духу реформи школства y земљи, ко- 
ул je захватио и овај од центра удаљени 
погранични град, стекли су ce услови за 
реорганизацију школе. Она je постала 
Градска школа (Stadtschuie) и y њеном са- 
ставу налазиле су ce Нижа или Тривијал- 
кa школа с подучитељем, и Виша школа 
(Oberschule) с надучитељем који je y  исто 
време био и управитељ установе.

Школскс 1779 80. године, која je због 
уређивања почела тек 30. новембра, упи- 
сано je 107 дечака (67) и девојчица (40). 
Према конфесионалној припадности већи- 
на ученика била je римокатоличке вероис- 
повести (102). Грчконесједињених, тј. пра- 
вославних (Срба) било je петорица. Међу- 
тим, временом je повећаван број право- 
славних полазника, a од 1781. године при- 
мана су и јеврејска деца.

У  овој школи увек ce налазио известан 
број некатолика. Огси су je посећивали, 
најчешће после похађања своје (верске или 
националне) школе, или су y њој (Град- 
ској школи) били слушаоци завршног раз- 
реда, ирвепствено ради учења немачког је- 
зика, a и због њеног већег угледа. Изве- 
сно je да су то била даровитија, имућнија, 
или деца чији су родитељи били заинтере- 
совани да им синови наставе школовање y 
некој средњој школи изван Земуна, затим 
родитељи који су желели да им ce наслед- 
ници припреме за рад y трговини, или да 
изуче неки финији, савременији и више 
иењени занат.

ГЛАВНА Ш КОЛА

Градска школа која ce убрзо јавља под 
називом Главна школа (Hauptschule), међу- 
тим, није решила питање одговарајућег
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смештаја. Приземна зграда поред римока- 
толичке цркве није могла прихватити упи- 
сани број ученика, a он ce сваке године 
повећавао. Из ових разлога већ од 1780. 
године покренуто je питање грађења но- 
ве школске зграде. Оно je решено 25. мар- 
те 1784. кад je врховни комунитетски ин- 
спектор мајор Тадеј Естерајхер обавестио 
Магистрат да би требало порушити школ- 
ску приземницу и да ће ce према одобре- 
љу Дворског ратног савета градити школа, 
римокатоличка црква и парохијска кућа.

Убрзо je обављено рушење поменутих 
објеката и почели су грађевински радови 
који су, што ce тиче школе, завршени 1786. 
године. Била je то лепа стилска угаона јед- 
носпратница, обликована репрезентативно, 
с плитким ризалитом на главној фасади и 
декоративном пластиком која одговара ар- 
хитектури на прелазу X V III y  X IX  век. 
Годину касније завршена je једноспратница 
Жупског уреда са станом за пароха, и кад 
je 1795. године завршена римокатоличка 
црква бл. Девице Марије с двоспратним 
звоником, коначно je образована правилна. 
симетрична композиција која je с источне 
стране затварала Велики трг како га je 
замислио инспектор Т. Естерајхер.5

Нова школска, и данас постојећа згра- 
да, тесно je везана за историју земунскси 
школства, првенствено за Главну школу и 
касније установљену Шегртску школу, ко- 
ie ће ce са машим прекидима y немирним 
временима користити до ратне 1914. године, 
кад je за обе школе завршено грађење нове 
монументалне стилске зграде на данашњем 
Тргу ЈНА.

Ш КОЛОВАЊ Е Ш ЕГРТА У X V III ВЕКУ

Школско здање прихватило je преко 
стотину ученика (107, и то 67 мушких и 40 
женских) Ниже и Више школе. Ради при- 
мера, 1787. године надучитељ je имао 34, a 
на почетку следеће школске године два под- 
учитеља имала су 92 ученика. Из прило- 
жених распореда часова може ce утврдити 
да су полазници двогодишње Тривијалне 
школе углавном слушали исте предмете, 
док су ученици Више школе, заправо за- 
вршног трећег разреда Главне школе, на 
часовима имали ове предмете: немачки је- 
зик, читање из Читанке, читање рукописа 
и диктат (диктандо), више писање, гграво-

пис, увођење y писане саставе (кореспон- 
денција), вшпи рачун, земљопис и верона- 
ук, односно читање Јеванђеља. Било je то 
основно образовање и знање које су, најве- 
ћим делом, поседовали свршени ученици 
са којим су полазили y позивна занимања.

У  овом прегледу већ je наведено да je 
Градска управа још 1780. године тражила 
стручног учитеља за занатско цртање. Из- 
весно je да ce y постојећи школски систем 
уклапало и образовање будућих занатских 
и трговинских шегрта и да ce настојало 
да оно буде што систематичније и садржај-

1. —  Складна архитектонска композиција из
XVIII века на Великом тргу: једноспратница 
Жупског уреда (1787), црква БДМ (1795) и 
спратна зграда Главне школе (1786), y којој je 

1887. основана Шегртска школа.

1. —  Main square in Zemun, around 1910; the 
parish priest’s office (1787), Roman Catholic 
church of the Virgin Mary (1795) and Main 

School (1786).
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Седмични распоред часова y Вишој школи Главне школе 1787.

Пре подне од 8 до 11 h После подне од 13 до 15 h

Дан седмице 1 час 2. час 3. час 4. час 5. час

Понедељак виши
рачун

немачки
језик

читање II 
дела Читанке

више писање правопис

Уторак » » увођеше y 
писане саставе •• земљопис

Среда ” -- читање II 
дела Читанке

читање разпих 
рукописа и 
диктат

правопис

Четвртак , , ,, , , о д м о р

Петак земљопис „ више писање правоиис

Субота ви ш и
рачун » ” » читање

Јеванђеља

Недеља о Д М 0 р

Л. Ћелап, Земунски војни комумитет, стр. G8— 69.

2. —  Из фотографског атељеа Ј. Хол- 
оша (пређе Ј. Рехницер), који ce на- 
лазио y Романчићевој башти (на мес- 
ту данашњег хотела „Централ"): деца 
трговачког путника својим изгледом 
доказују виши стандард живљења зе- 
мунског трговачког грађанства. Фото- 

графија из 1887. године.

2. —  From the photographer’s studio 
of J. Hollos (earlier J. Reshnitzer). Pho

to taken in 1887.

није. Рад и стање y школи пратила je и 
г-одила надзор Школска комисија. Она je, 
h e  пример, 1782. године преко Магистрата 
изразила задовољство радом савесног над- 
учитеља, претила казном (до отпуштања 
из службе) тривијалном учитељу и била 
врло незадовољна иохађањем наставе ко- 
мунитетске деце која су изостајала ,,било 
самовољно било из неважних разлога".6

Из године 1783. још je занимљивија при- 
медба која ce директно односи на будуће 
привреднике. Дана 31. јануара Славонска 
генерална команда приметила je да деца 
напуштају школу ,,пре него су стекла по- 
требно знање за занатлије“ и стога je на- 
редила Магистрату да ce убудуће, уз „нај- 
тежу одговорност“ , има поштовати 15. па- 
раграф Опште школске уредбе, који про- 
писује да „ниједан занатлија не сме при- 
мити за шегрта никога ko ce писаним све- 
дочанством Месне школске комисије не ис- 
Киже да има за тај сталеж неопходно зна- 
ње“ . Посебно je наглашено познавање ос- 
пова религијског учења.7

Да није све одмах остваривано како 
je прописано, види ce из нове посредне 
интервенције Ратне канцеларије y Пет- 
роварадину, која je две године касније са- 
општила Магистрату да ce упркос већ из- 
датог наређења, на занат примају деца без
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Седмични распоред часова y Тривијалној школи y Земуну 1787. године

Пре подне од 8 до 11 h После подне од 13— 16 h

Дан седмице 1. час 2. час 3. час за
почетнмке

4. час
за одраслије

5. час 6. час

Понедељак рачун
упознавање 
слова и 
срицање*1

читање 
I дела 

Читанке*2

лепо
писање

1/2 часа — 
лепо писање

1/2 часа — 
диктандо и препи- 
сивање текстова

упознавање 
слова и 
срицање”1

млађи
1/2 часа — читање 

1. и 2. штива II дела 
Читанке 
старији
1/2 часа — читан»е 
3—5. штива II дела 
Читанке

Уторак правопис 99 »» „ пољопривреда »> 99

Среда рачун 99 » »

1/2 часа —  

лепо писање 
1/2 часа —  

диктандо и препи- 
сивање текстова

99 наука о вери*2

Четвртак правопис п 99 — —

Петак рачун ft 99

лепо
иисање пољопривреда

упознавање 
слова и 
срицање*1

млађи
1/2 часа — читање 

1. и 2. штива II дела 
Читанке 
старији
1/2 часа — читање 
3—5. штива II дела 
Читанке

Субота правопис 99 99 99

1/2 часа 
лепо писање 
1/2 часа
диктандо и препи- 
сивање текстова

» читање Јеванђеља

*! У последњој четвртини часа вежбало ce оно што су деца имала да науче напамет.
*2 На часовима на којима су поучавани само ученици православне вероисповести, није читан I део Читанке, He

ro je делимично предавана пољопривреда и увод y познавање корисних физикалних истина, a делимично — читање 
различитих рукописа. Ако cy y разреду или одељењу била деца разних вероисповести, онда су некатолици бавили 
читањем писаног, преписивањем или неким „другим примерним предметима.“

*3 Једанпут до два пута седмично од 15 до 16 сати били су часови веронауке, које je одржавао свештеник, a y 
његовом одсуству — учитељ. Једанпут месечно читани су школски прописи. — JI. Ћелап; Земунски војни комит, стр. 
68 и 69.
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потребних школских докумената и да су 
она обавезна јер доказују да имају потреб- 
ка знања за будући позив.

Школовање полазника Главне школе и 
других земунских школа поремећено je ау- 
стријско-турским ратом 1788— 1790. године, 
кад je настао прекид наставе пошто су 
школске просторије уступљене војсци и 
њеном санитету. У пролеће 1789. године 
војне власти су дозполиле да ce за рад 
1лавне школе испразне две собе y Срп- 
ској школи код Николајевске цркве. Ме- 
ђутим, о редовној настави могло je бити 
говора тек 1790. године. Тада су војници 
напустили зграду на Великом тргу, али 
ce она морала уређивати и оспособљавати 
за нормалан рад. Поред осталог, требало 
je обновити намештај и учила.9

Пошто je школа због ратних прилика 
очигледно назадовала, њени учитељи на- 
стојали су да ce стање нормализује и од- 
говори ранијим и y међувремену објавље- 
ним прописима. Тако je Наредбом Школ- 
ске комиспје (1789) и y земунској Главној 
школи уведена аналитичка наставна мето- 
да бечког професора Бауера, према којој 
,,се младеж y настави водила од простог 
ка сложеном, од иознатог ка непознатом, 
начином који одговара неразвијеној дечјој 
Души“ .

Школске 1790/91. године Тривијална 
школа имала je 91 ученика (65 римокато- 
лика и 26 православних), a Више школа 
1C (11 римокатолика и 8 православних). Из 
списа Школске комисије може ce утврдити 
да je редовно обавештавана и да je y од- 
говорима изражавала похвале, разне при- 
медбе, упутства и новости. Исто тако може 
ce увидети да je она, y духу жеље држав- 
них органа власти тежила да будући трго- 
вински и занатски подмладак y школи до- 
бкје што солидније образовање. У одгово- 
ру на примљени извештај (1790) од Месне 
школске комисије опа je Магистрату до- 
ставила низ напомена. Занимљива je тре- 
ћа: „Пошто су комунитети већином насе- 
љени трговцима и занатлијама, то ce 3. па- 
раграф Наређења . . . има примењивати на 
ibwx тако што ће школска настава бити 
дозвољена само оној деци коју родитељи 
буду марљиво слали y школу, да je посе- 
ћују непрекидно. Немарна деца која не уче 
са задовољством, биће искључена из шко- 
л с “ . Крајем следеће године Школска ко-

мисија je, позивајући ce на Дворски ратни 
савет, инсистирала да ce приморају земун- 
ски цехови да не приме на занат ниједног 
шегрта који не поднесе сведочанство Ме- 
сне школске комисије ,,да je на овом или 
оном језику научио све што je потребно 
јсдном ваљаном грађанину“ . Два непуна 
месеца касније Градској управи ce наређу- 
је да ce има тачно придржавати наређења 
из 1785. године, према којем je за пријем 
на изучавање заната неопходан прописани 
школски докуменат.9

Многи дописи са стручним мишљењима
о раду долазила су и касније. У једном до- 
пису подсећају ce наставнлци да ради под- 
стицања васгштаника на марљивост треба 
водити Књигу похвала за најбоље ученике 
који су на крају класификације добијали 
каграде. Наиме, joui 1785. године Школска 
комисија je одредила да ce дотадашња 
пракса награђивања разним корисним и 
украсним предметима, па и новцем, ујед- 
начи и да ce млађим ученицима поклањају 
поједини одевни предмети. a старијим — 
књиге.10

У овом мирпол периоду на граници, Зе- 
мун ce налазио y фази привредног, друш- 
твеног и културног успона. Напредовало 
je и школство. На крају X V III столећа по- 
гранични град имао je пет основних шко- 
ла: Градска или Главна школа (са три учи- 
теља), Српска школа y Доњем граду (три 
учитеља) и y Предграђу (један учитељ), 
Јеврејска школа (један учитељ) и Грчкз 
школа (један уччтељ). Главна школа има- 
ла je 1796. године 130, a деценију касније 
150 ученика (137 де чака и 43 девојчице).

Ш КОЛОВАЊ Е Ш ЕГРТА ДО 1885.

Зпачајан догађај y ралвоју школства 
Земуна десио ce 1822. године кад je  при 
Главној школи оонована двошдишња Три- 
вијална девојачка школа, прва женска ос- 
новна школа y граду, коју je во^ила бечка 
учитељица Магдалена пл. Кајтар

У то време y Војној граници осниване 
су недељне продужне школе, a 1827. годи- 
ме Опетовна школа за одраслије дечаке и 
девојчице установљена je и y Главној шчо- 
ли. У продужну школу морали су ићи ч 
шегрти јер нико од њих ,,није смео поста- 
ти калфом (квалификовани радник —
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прим. аутора), ако ce није могао исказати 
да je похађао опетовницу“ . Школа je ради- 
ла према Инструкцији од 12 параграфа, y 
којој je „тачно назначено, која деца мора- 
ју опетовницу полазити и што ce има y 
опетовници учити“ .п

Настава je обављана само недељом и 
извесно je да je она била корисна, јер су 
цеца од десетак година углавном утврђи- 
вала градиво основне школе, док су стари- 
ји полазници допуњавали празнине које су 
настајале непотпуним или слабијим основ- 
пошколским образовањем (деца са стране 
или прерасли, на пример).

За историју нашег школства значајан 
je податак да je  при Српској школи 1840. 
године основана Српска женска школа с 
учитељицом Катарином Катаном, рођ. Бра- 
ћевачки. Отварање ове просветне установе, 
прве школе за женску децу y Срба, било 
je y духу настојања Српске православне 
црквене општине земунске, која je истица- 
ла „потребу подизања женских школа на 
виши степен, јер ce ради о половини људ- 
ског рода“ .18

У састав Главне школе ушла je 1834. 
године основана двогодишња Тривијална 
школа y Францталу, према хронологији 
настајања, друго предграђе пограничног Зе- 
муна, које je насељавањем седамдесетак 
немачких породица засновано 1816. године.

Све школе радиле cy y врло отежаним 
условима бурне 1848— 49, док ce 1854. го- 
дине, y време Кримског рата (1853— 56), 
због затегнутих међународних односа до- 
лазак војске y град мање одразио на рад 
Главне школе. Стање y Земуну смирило ce 
већ следеће године и продужена су насто- 
јања на унапређивању просвете. У редо- 
следу збивања догађаја важно je навести 
промену y трајању Главне школе. Увође- 
њем трећег разреда y њене тривијалне 
школе (Доњи град и предграђе Францтал), 
она je 1856. године постала четворогодиш- 
ња.18 Године 1858. y њеним оквирима рада 
и под истим кровом отворена je већ дуже 
време жељена Нижа реална школа (Unter- 
realscluile in Semlin).

У  вези с преуређивањем тадашње држа- 
ве (од 1867 — Аустро-Угарска) и вишего- 
дишњим процесом укидања Војне границе, 
дошло je до нових промена. Главна школа 
je 1871. постала Опћа нижа пучка школа 
и y њеном саставу, према званично пропи-

саним називима, биле су: Нижа пучка дје- 
чачка школа (на Великом тргу), Нижа 
пучка дјевојачка школа (у Царинској ули- 
ци) и Нижа пучка обосполна школа y 
Францталу. Исте године Опћа пучка школа 
добила je нови наставни план, a затим јој 
je преко претпостављеног котарског школ- 
ског надзорника (проф. Теофил Димић) 
стигао налог да ce ,,има почам од 3. разре- 
да учити хрватскосрпски језик као обли- 
гатан предмет сваког тједна по 4 сата“ . Ота- 
да ће ce постављати питање увођења хрват- 
ског или српског језика (употребљавана je 
и ова формулација) y држ автш  школама. 
Оно je y неким школама решено почетком 
оеамдесетих година (Велика реалка и с њом 
спојена Трговачка школа), a коначно y Оп- 
ћој пучкој школи y Доњем граду тек почет- 
ком школске 1896/97. године кад je он по- 
стао наставни, a немачки језик —  ,,као об- 
лигатан y III и IV  разреду“ .14

У међувремену, промене cy ce десиле и 
y Нижој реалној школи: од 1868. она je 
троразредна, a кад je 1872. уведен IV раз- 
ред постала je потпуна Нижа реална шко- 
ла, односно Мала реалка. Она je, према та- 
дашњем рангирању школа, које je важило 
све до послератног увођења седмогодиш- 
њег, па осмогодишњег основног школовања, 
прва, додуше, непотпуна средња школа y 
граду, која je од 1879. прерастала y потпу- 
ну седморазредну Велику реалку, a затим 
y осморазредну Реалну гимназију (1895).

Ради континуитета до 1885. године тре- 
бало би, бар хронолошки, навести још нека 
догађања y школству Земуна:

Год. 1868 —  Нижа реална школа поста- 
је самостална установа. Директор je рав- 
најући учитељ Јохан-Иван Радеј. Управу 
Главне школе преузео je надучитељ Мијат 
Стојановић.

Год. 1873 —  Цар и краљ Франц Јозеф 
укинуо je Војну границу, али су ови кра- 
јеви припали Славонији, односно Хрватској 
тек 1881. године. Отада je највиша претпо- 
стављена власт за државне школе био Од- 
јел за богоштовље и наставу Земаљске 
владе y Загребу.

Год. 1876. —  Одјел за наставу Главног 
заповедништва y Загребу одредио je да 
свака од трију пучких школа мора имати 
свог равнајућег учитеља и Градском по- 
главарству je дат налог да то изврши. Да- 
на 15. маја именовани су равнајућим учи-
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тељима Карло Кранер y Францталу и Ма- 
рија Шматлик, учитељица Ниже дјевојач- 
ке школе, y Доњем граду.

Год. 1880 —  Дана 1. новембра y  Нижој 
дјевојачкој школи отворен je четврти раз- 
ред и тиме je она изједначена с Нижом 
дјечачком школом.

Год. 1883 —  У  саставу Велике реалке 
основана je двогодишња Средња трговачка 
школа, потоња Трговачка академија, данас 
Економска школа „Нада Димић“ —  Земун.

Год. 1884 —  Дана 1. октобра дозволом 
земаљске владе отворена je приватна Виша 
дјевојачка школа (управница Марија Гаст- 
геб пл. Кригерштрој).

У  назначеном периоду y матичној Глав- 
ној школи радио je знатан број наставника 
који су ce истицали солидном стручном и 
педагошком спремом. Ван трибинског ре- 
дсследа треба поменути бар неке. Први зе- 
мунски надучитељ Ј. Ротер 1818. године 
добио je ,,за 47-годишње успешно службо- 
вање средњу златну почасну медаљу с 
ушицама и везанком“ .15 Надучитељ Никола 
Хаџић y Земун je дошао 1826. као познат 
и врло способан учитељ којем je још y Бе- 
лој Цркви поверено да „преведе неке не- 
мачке школске књиге на илирски или сла- 
вонски језик“ . Стекао je звање месног 
школског директора и на конкурсу 1833. 
године изабран за крајишког равнатеља 
пучких учиона (школа —  прим. аут) Сла- 
вонско-сремске границе y Винковцима.16 
Као успешни просветни радник забележен 
je и надучитељ Фрања Бегри који je 1847. 
после тринаест година рада y Земуну по- 
стао земаљски школски директор Баната 
(седиште y Панчеву).17 И најзад, мождз 
најуспешнији, педагошки радник и писац 
и друштвени радник Мијат Стојановић (Ба- 
бина Греда 1818 —  Загреб 1881) о којем je 
y наше време написана веома занимљива 
и садржајна биографија.18 Као надучитељ 
и равнатељ y Земуну je од 1858. до 1872. 
године врло вредно радио y Главној шко- 
ли и истовремено предавао y заснованој 
Малој реалци и на њеним препарандијским 
течајевима за учитељске приправнике. У 
земунској штампарији познатог Игњата 
Сопрона штампане су му три књиге међу 
којима je најзначајнија Слике из домаћег 
живота славонског и из природе, с додат- 
ком: славонскв пунке сигре (Земун 1857).19 
Био je члан Господарског друштва, послу-

јући члан Друштва за повјестницу и ста- 
рине Југославена и председник Хрватског 
педагошког кљижевног збора. Добитник je 
више признања, па и са двора —  носилац 
je Златног крста с круном.

ЗАЧЕТАК Ш ЕГРТСКЕ Ш КОЛЕ И 
ОСНИВАЊЕ ДВЕ СТРУЧНЕ Ш КОЛЕ 

1885. ГОДИНЕ

До почетка осамдесетих година XV III 
века, како ce из изложеног може видети, 
на занат су примани и дечаци који нису 
завршили тадашње основно образовање, 
те и они који су били без икакве школске 
квалификације. Извесно je да je то могло 
да ce практикује код неких заната, на при-

3. —  Банкарски стручњ ак Стеван 
Карамата (1866— 1940). фот. о. 1903.

3. —  Stevan Karam ata, expert in 
banking, lectured in 1888/89 in 
Appren tices School in Zemun. P h o 

to  taken around 1903.

мер, рибарског, шоперског (поправак дрве- 
них речних пловила), лончарског и још не- 
ког. Ако су такви шегрти били примљени 
и на послу вредни, могли су постати про- 
дуктивни помоћници који су задовољава- 
ли своје мајсторе. Послодавци су првен- 
ствено били заинтересовани за одређени,
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задовољавајући степен познавање посла и 
понашања при раду. Најзад треба имати 
y виду и начин награђивања. Квалифи- 
кованији и способнији радници имали су 
предност при запошљавању, били су боље 
плаћени и уживали већу сигурност y за- 
државању радног места. Радна каракте- 
ристика и владање радника бележени су 
y њихову радну кн>ижицу (Wamderbuch), 
и може ce претпоставити да су они били за- 
интересовани да описна оцена о раду буде 
што повољнија.

Непотребно je наглашавати да су свр- 
шени ученици основне школе y процесу 
изучавања заната постизали бољи успех. 
Они су постајали калфе, па су из њихових 
редова, зависно од низа околности, регру- 
товани мајстори, власници радионица и 
радњи —  послодавци.

Свакако да je  касније позмтивну улогу 
y образовању и васпитавању омладине 
имала опетовница. У  њој ce утврђивало 
основношколско градиво и понешто ново 
научило. Исто тако, похађање продужне 
чедељне школе утицало je на већу зрелост 
полазника. Они су годину-две старији од- 
лазили на учење заната, које није било 
лако, јер су осим основних позивних оба- 
веза y радњи или радиокици, морали обав- 
љати и низ послова y домаћинству посло- 
давца.

Овакви уобичајени и еснафски односи 
одржавани су врло дуго и исто je важило 
за образовање ученика y привреди. Међу- 
тим, током следећег, X IX  столећа које je 
y овим крајевима y привредном погледу обе- 
лежено одумирањем неких старих и поја- 
вом нових, финијих и сложенијих заната, 
a касније обнављањем већег промета и тр- 
говине, била су неопходна и нова стручна 
знања која cy ce могла стећи само y систе- 
му редовног школовања. Из поменутих раз- 
лога je Мала реалка 1879. прерасла y Ве- 
лику реалку (нова зграда y Градском 
пзрку), и y њеном саставу je 1883. године 
основана Средња трговачка школа y коју 
cy ce уписивали свршени ученици четвр- 
тог разреда Велике реалке.

У  измењеним условима нису више одго- 
варали постојећи школски прописи, те су 
доношени нови. Године 1884. санкционисан 
je Обртни закон (Законски чланак X V II 
1884) заједничког Хрватско-угарског сабо- 
ра, y којем посебно поглавље „О школах

за шегрте“ говори о оснивању и раду ше- 
гртских школа.20

Занимљиво je да je при Опћој пучкој 
дечачкој школи, свакако под утицајем но- 
вих захтева и објављеног Закона, већ 1885. 
забележено постојање Шегртске школе. 
Наиме, веродостојни хроничар Дјечачке 
школе говори о њој, али тачно примећује да 
она (Шегртска школа) није „онакова како 
ју  Обртни закон и проведбена наредба про- 
писује“ . Из текста ce може увидети и за- 
што, јер дан и радно време засноване шко- 
ле подсећају на опетовницу: Шегртска
школа „држала ce само недељом од 1 до 3 
сата послије подне“ . Кад ce све то данас 
посматра, може ce рећи да то није био про- 
пуст, већ престројавање y ходу, јер би тре- 
бало имати y виду да су исте године y 
градској општини решавана још нека ко- 
рисна питања која cy ce односила на раз- 
вој заната и образовања њеног подмлатка.

Захваљујући летописцу зна ce да су 
први предавачи y Шегртској школи били 
..y почетку само учитељи Дјечачке школе: 
равнајући учитељ Феликс (касније Срећ- 
хо) Шандор, учитељ Бартол Стипић, Ђуро 
Хорват, Иван Неп. Тунић и римокатолич- 
ки капелан Стјепан Буњик“ . Сваки од њих 
за ове додатне часове „добивао je  на годи- 
ну дана 60 ф(оринти) награде“ .21

Пошто ce ради о првој години рада, од- 
носно о зачетку занатске школе, могу ce 
навести имена чланова Градског (месног) 
школског већа y које су улазили:

1) заступници Градског поглаварства — 
велики бележник Никола Павловић (пред- 
седник), апотекар Фрања пл. Бенко (исто- 
времено и месни школски надзорник), 
Фрањо Ферко, крчмар Јосип Бингас и 
крчмар Михаел Линебах —  које je бирало 
Градско заступство;

2) заступници учитељства: Ф. Шандор 
и Ћ. Хорват, перовођа Град. школског ве 
На;

3) заступници верских организација y 
граду: римокатолички капелан Антун Хи- 
норањи, православни парох Горњоварошке 
цркве, иначе познати историчар Димитрије 
Руварац и за Израелитску ошптину —  ко- 
тарски (рејонски) лекар др Мориц Рехниц.

Исто тако требало би поменути бар неке 
градске функционере и више службенике 
јер су од њихове наклоности према про-
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свети и школству ипак зависили неки до- 
бри предлози и бржа и успешније реали- 
зација одлука виших државних органа. 
Градопачелник y време оспивања стручних 
школа био je Панајот Морфи, подградона- 
челник —  пензионисани сатник Иван Пер- 
ковић, градски бележник Никола Павло- 
вић за којег je нагхисано да je као први чи- 
новник градске општине „стекао велике 
заслуге за унапређивање града, његове ад- 
министрације, a напосе за занатско школ- 
ство“ , градски капетан —  Данило Секулић, 
отац познате српске књижевнице Исидоре.

У  тој, 1885. години, 28. августа, Град- 
ско заступство je представком замолило 
Одјел за богоштовље и наставу Земаљске 
владе да ce y Земуну оснују школе за 
дрворезбарство и плетење кошара. У њој 
je, поред осталог, истакнуто, да je град во- 
љан да сталиим доприносом учествује y 
КјИх о в о м  издржавању. Предлог и разлоге 
уважила je Земаљска влада и према на- 
челима њене наредбе y којој je наглашено 
да je сврха ових школа ,,да прокрче пут 
y савршењу и утврђењу домаћег обрта за 
дрворезбарство и плетење кошара, без да 
ce малом обрту каква штета нанесе". Про- 
писом о устројству, Ш колу за плетење ко- 
шара могло je „полазити до 24 фреквента- 
ната, односно фреквентантица, a дрворез- 
борску само 10 фреквентаната. Течај за ко- 
шараче, како je наведено, траје два, a за 
дрворезбаре —  три године и њега могу посе- 
ћивати дечаци, односно девојчице од 14 го- 
дина. На завршетку друге, a за дрворезба- 
ре треће године, најсиромашнији полазни- 
ци који су ce y свом послу добро извежба- 
ли и доказали да могу ове гране домаћег 
заната и самостално водити, бесплатно су 
добијали оно оруђе „које je за тјерање тих 
обрта најпотребитије*1.22

Врло брзо су обављени сви послови ве- 
зани за почетак рада обеју струковних 
школа. Важно питање смештаја решено je 
додељивањем просторија y зградама тада 
већ укинутог (1872), некад чувеног Конту- 
маца на подручју данашњег Градског пар- 
ка који je 1880. године заснован као Мали 
парк, a који je баш y то време постепеним 
рашчишћавањем и уређивањем запуште- 
них повришна прошириван. На припрем- 
љеном земљишту сејана je енглеска трава, 
сађене су украсне биљке и разно дрвеће и 
просецане стазе за кориснике.23

Сав намештај и све алатке за обе шко- 
ле набавила je Земаљска влада из својих 
средстава. Исто тако, влада je субвенцио- 
нисала издржаваље учитеља, док je огрев, 
осветљење, подворбу, радни материјал и 
др. обезбеђивала градска општина.

Дрворезбарска школа —  Почетком је- 
сени наведене године почела je настава за 
полазнике којима je предавао грађански 
учитељ Мавро Кутен (Kutten). У  току 
прве, a затим и неколико потоњих годинп, 
израђен je знатап број „врло лијепих пред- 
мета из дрворезбарске, токарске и столар- 
ске струке“ . Школске 1887— 88. године, на 
пример, кад je школа имала десет фрек- 
Еентаната, продукција je вреднована y из- 
носу 340 форинти и 76 новчића. Урађени 
предмети највећим делом су иродати на из- 
ложбама које су y ту сврху и гтриређене.24

Кошарачка школа —  У  исто време по- 
чела je рад и ова школа. Њеним ученици- 
ма којих je шк. 1887— 88. године било 17 
дечака и 2 девојчице, наставу je одржа- 
вао пучки учитељ Дионисије Јелић за којег 
je забележено да je врло вредан и спреман. 
Према његовим упутствима и под његович 
надзором „израђени су врло лијепи лред- 
мети од простог до најљепшег умјетног по- 
сла на пољу кошараштва y укупној вред- 
ности од 390 форинти“ . Већина предмета 
била je откупљена на продајним изложба- 
ма које су посећивали и Београђани. Они 
су важили и као најбољи купци. Београд- 
ски трговац A. М. Савић je 1890. откупио 
.,сву досад непродату робу“ Кошарачке 
ижоле и y Београду je отворио радњу (ра- 
дионицу и продавницу). y којој су радна 
места налазили и свршени ученици ове 
земунске стручне школе.

Занимљив je податак да je школа, мада 
;е на обалама Дунава било врба, имала и 
свој врбник, тако да je потребан материјал 
за производе био обезбеђен.

Обе стручне школе биле су под надзо- 
ром Струковног одбора чије je чланове 
именовало Градско заступство: председник 
Одбора био je Никола Павловић, a члано- 
ви: Иван Перковић, Михаел Ноак де Ху- 
њад, пензионисани мајор, сликар Алексан- 
дар Машић, професор Велике реалке, Вељ- 
ко Петровић, учитељ Српске основне шко- 
ле и Вилим Вајнбергер, столар.25

Рад струковних школа настављен je, и 
пошто je y овом прилогу првенствено реч
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о Шегртској школи, требало би навести 
тачан податак да je школске 1886/87. годи- 
не уписано 159 ученика. Током године 
приступило je 47, a иступило 44 полазни- 
ка, тако да je на крају године било 162 
шегрта од којих je „за прелаз y виши ра- 
зред било 137 способних и 25 неспособних“ .

Према верској припадности они cy ce 
делили: 84 римокатолика, 69 православних,
3 евангелика аугсбуршке конфесије и 6 
изреалитске вере. Матерњи језик за 79 по- 
лазника био je хрватски или српски (тако 
je забележено y летопису), за 76 немачки, 
за 6 мађарски и за једног није наведен на- 
зив.20 Захваљујући овим бројкама може ce 
разабрати националност ученика. Највише 
je било Срба, a затим Немаца. Међутим, 
мора ce узети y обзир да je y то време 
део римокатоличких породица говорио не- 
мачки и да cy ce према томе изјашњавали 
1б и х о в и  потомци. На трећем месту били би 
ученици хрватске националности, док je 
сасвим мали број Мађара (6) и Јевреја (6).ï7

Kao и претходне школске године наста- 
ву су одржавали само учитељи Пучке дје- 
чачке школе.

Ш ЕГРТСКА Ш КОЛА 1887/88.ГОДИНЕ

После објављивања Обртног закона, на 
основу његовог параграфа 80. и Устројног 
статута од 30. маја 1886. почело je оснива- 
ње прописаних шегртских школа и исте 
године оне су отворене, на пример, y Вин- 
ковцима, Загребу, Осијеку, a почетком сле- 
деће године и y Новој Градишки, Вукова- 
ру, Ђакову, Руми, Броду на Сави, Земуну 
и још неким местима. Свака шегртска шко- 
ла имала je „нижи и виши одио“ . У  нижи 
одио који je имао само један разред (при- 
премни разред y трајашу од једне године), 
примани су они који су ишли y основну 
школу, али je  нису свршили a знали су 
читати, писати и рачунати. У више одио 
уписивани су шегрти који су имали пот- 
пуну основну школу и они који cy y ни- 
жем одјелу шегртске школе постигли добар 
успех. У виши одио примани су и они који 
су „свршили један разред које више пучке 
школе или које средње школе, те положи- 
ли за који разред (а има их три) вишега 
одјела добрим успехом“ .2*

Година 1887. je почетна за трећу нижу 
стручну школу y Земуну. Наиме, среди- 
ном лета Градско заступство поново je  ре- 
шавало питање дефинитивног оформљења 
школе и донето je решење да ce „у  сми- 
слу статута за шегртске школе“ она отво- 
ри. На истој седници одлучено je да „све 
што je потребито има набавити y првом 
реду из фонда за обртне сврхе, који je  та- 
да износио 1.798 ф и 10 н“ .

После неколико месеци, 6. октобра, одр- 
жана je прва седница учитељског збора, 
на којој су, поред осталог, раздељени пред- 
мети на поједине учитеље, a Шегртска 
школа на одјеле и разреде: Нижи одјел са 
67 и Виши одјел са 103 полазника, који je 
те године имао само први разред с два 
паралелна одељења (а и б).

Као први наставници забележени су: 
1) равнајући учитељ Дечачке школе Срећ- 
кс Шандор, уједно равнатељ Шегртске 
школе, предавао je рачун y Нижем одје- 
лу; 2) пучки учитељ Бартол Стипић —  је- 
зикословље y HO; 3) пучки учитељ Ђуро 
Хорват —  рачун y I/б разреду за трговач- 
ке предмете; 4) пучки учитељ Иван Ту- 
нић —  језикословље y I/a разреду; 5) учи- 
тељ Српске основне школе Александар 
Кузмановић —  језикословље y I/б разре- 
ду; 6) струковни учитељ Кошарачке шко- 
ле Дионисије Јелић —  рисање y HO; 7) гра- 
ђански и уједно струковни учитељ Дрво- 
резбарске школе Мавро Кутер —  рачун и 
струковно рисање y Вишем одјелу, и веро- 
учитељи —  римокатолички капелан Стје- 
иан Буњик, православни протојереј Јеф- 
тимије Вукадиновић, израелитски пучкл 
учитељ Бернхард Кон и, пошто Земун ни- 
је имао евангеличког свештеника, сурчин- 
ски пастор Јулијус Греслер који je пре- 
давао науку о вери за евангелике аугсбур- 
шке и хелветске конфесије.29

У  школи je осим занатских шегрта би- 
ло и 27 ученика y трговини. За њих je по- 
стојао посебни течај на којем су недељом 
ка три часа уместо рисања и моделовања, 
предвиђених за занатлије, предавани трго- 
вачки предмети и веронаук (1 час).

Пошто су обављене све припреме, уз 
иригодну свечаност, 9. октобра почела je 
рад Шегртска школа y учионицама Пучке 
дјечачке школе на Великом тргу. Преда- 
вања на српскохрватском, тачније на хр-
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4. —  Главна ули ц а  (У л . марш ала Тита ) бр. 23 и 31, о. 1890: стилска једноспратница с рад- 
њ ом  ш тампара М и лош а Грабовачког. На у ла зу : М илош , њ егова супруга и кћер Ирина. Л е -  
во je  типична малоградска приземница, покривена шиндром, y којо ј ce налазила  позната 
гостионица (B ie r -  und W ein h a lle ) „К о д  златн е руке“ М арка Бачванина, с пространом л е -  
тњ ом  баш том где су ce давале позориш не представе (Срп. народно позориш те —  Нови 
Сад, Срп. зем унско добровољ но позориш но друш тво). Обе зграде су поруш ене и 1891/92. 
године подигнута je  зграда Земунске ш тедионице, y  к о ју  ce сместио и први земунски са-

времони хо тел  —  „Гранд“ .

4. —  Ground flo o r  house (B ier und Weinhalle) at »G o lden  H and« and one-story build ing w ith  
p rin tin g  shop o f M ilos  G rabovaèk i in M ain  Street. Both buldings w ere pulled down and 
1891/1892 was raised the on e-story  bu ild ing o f the Zem un Savin g  Bank (today Grand Hotel).

From  the co llection  o f old photos housed in the Museum in Zemun.

ватскосрпском језику одржавана cy утор- 
ком и петком no два часа, зими од 18 до 
20, a лети од 19 до 21 часа, и недељом од
14 до 18 сати (четири наставна часа).

Осим просторија, основана школа je 
хористила и учила матичне школе, јер 
према параграфу 62. Статута предвиђено je 
да шегртске школе могу „употребљавати 
при обуци учила виших и нижих пучких 
школа све дотле, док ce шегртске школе 
не опскрбе властитим училима, a то ce није 
могло баш тако брзо постићи'1.30

Већ je наведено да je y ирву школску 
годину било уписано 170 ученика. У  току 
године придошао je 21, истугтило 15 a от- 
пуштено 26 полазника, тако да je на крају 
школске године забележено 150 шегрта 
који су имали од 12 до 19 година, a најви- 
ше их je било од 14 до 17 година.

Према занимању, највише je било трго- 
ваца 27, a затим зидара 20, кројача 14, бра- 
р.ара и столара по 12, обућара 9, бербера 
и лимара по 6, колара и ужара по 5, теса- 
ра, ковача и штампара по 4, месара, опан-

134



Ш КО ЛО ВАЊ Е УЧ Е Н И К А  У  ПРИВРЕДИ У  X V II I  И X IX  ВЕ КУ

чара, папуџија и пекара по 3, седлара 2. 
Најмање je било кафеџија, стругара, кола- 
чара, фотографа и мазалаца —  по један.

NAUK О TRGOVINI

NAPISAO

OT O N  b o S n j a k
PROfESOR KR. VISOKE SKOLE ZA TROOVINU I PROMET

§ESTO  ISPRAVLJENO IZDANJE

нути успех. Највећи број ученика (109) 
потиче из Славоније која je y то време 
административно обухватала и Срем (са 
Земуном). У другом делу табеле изненађу- 
је бројка која ce односи на оне „који ће 
ирећи y виши разред“ . Од 150 само 77 ше- 
грта добило je сведочанство с позитивним 
оценама јер je  захтеван одређени степен 
знања и понашања (владања). Немарни и 
недисциплиновани нашли cy ce y групи с 
успехом „трећег реда“ (24), међу отпуште- 
ним (26) и оним који су иступили (15).S1

Segrtska Skola u zemunu.

Broj /

VlSl 0D1EL

r

Si-ut I

S v j e d o d z b a  o t p u s t n i c a .

u nauku kod

n *p t u . • ___ _ rodom iz

r t rndjcn S  , v ^  • vjrro

polazio je §egrt«ku Skolu poicvii «d ™ <г . ..... ............  1 0 - «

te se je za to vrijeme pnna£au u l'udoridnostid° ^

Naprcdovao je pakn u propisanim predrnctima, i tn u:

' e+>

ZAGREB 1923

BIBLIOGR AFSKI ZAVOD D. D. NAKLADNA KNJIÎARA

5. —  Један од радова Отона Бошњака, профе- 
сора средње Трговачке школе (1888—93), који 
je хонорарно предавао y Шегртској школи 

(1890— 93).

5. —  One of the written works of Oton Bosnjak, 
professor at Middle Business School and Ap

prentices School in Zemun.

Према вероисповести редослед je следе- 
ћи: римокатолика 85 православних 52,
евангелика 13 (аугсбуршке конфесије 7, 
хелветске 6), a према матерњем језику: 
немачки 72, хрватски или српски 69, ма- 
ђарски 5, чешки 3 и славенски 1. Из ових 
бројки може ce закључити да су бројчани 
односи полазника према националности 
исти као и претходне школске године.

Табеларни преглед о завичајности и на- 
претку на крају године занимљив je јер 
показује порекло (завичајност) и постиг-

Nauku v j e r e .....................

Citanju i stvarnoj obuci . . ,<J. »- f

Raüunstvu................... t7' '

Poslovnim sastavcima . . .
f t /

Nauku o r o b i .................
i

| RaCunstvu.....................

Knjigovodstvu > kvmpiotraàim ra<jnj«m« 
i trouvai fc«m pfjvu ■

PoSto je isti svojoj duJnosti u svakom ubziru zadovoljio, izdajc mu sc ova svji- 

dodiba, te se otpuSta iz nve ikole.

6. —  Документ o завршеној Шегртској школи 
y Земуну Карла Драјера ( +  1980) који je позив- 
ну струку изучио y мануфактурној трговини 

Петра Лаушевића y Земуну.

6. —  Certificate of the completion of schooling of 
Karl Dreier ( +  1980) in Apprentices School in Ze

mun who learnt trading in textile branch.
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Табела бројног стања ученика према 
завичајности и напретку на крају школске 1887,88. год.

По завичају из
По напретку
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s s G

ГС IS O
С) <У a >> QJ Sш Q. Ci a D
и C 4 H X

astHGJa
U

n<ua
03 roh a a &
a
3 g
Л 3
o ^ 
M ~
p JS
°  a

x
G

X qn

C)
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y, 0J
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a
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школске
OM годпне

o GJa-

Пижи одјел 5 42 4 8 — — 59 29 20 8 2 59 29 10 2

I (А ) 2 36 5 7 — 1 51 1 25 14 9 2 51 26 5 —

I (В) 3 31 — 4 — 2 40 2 20 8 7 3 40 22 9 —

II —

III —

Свега 10 109 9 19 — 3 150 3 74 42 24 7 150 77 24 —

Владање ученика одређивано je c пет оце- 
на: узорно, похвално, према прописима, по- 
кудно и лоше; а напредак y наставним пред- 
метима са шест оцена: изврсно, веома добро, 
добро, довољно, недовољно и сасвим недовољ- 
но. —  Шк. година трајала je десет месеци (1. 
септембар —  30. јун) и делила ce на полуго* 
дишта. На крају сваког полећа ученици су 
добијали сведоџбе којих je било четири врсте: 
снедоџба првог реда с одликом за ученике по- 
хвалног владања, који из наставног предмета 
немају гору оцену од добро, али свако добро 
мора покрити једно изврсно  или два ввома 
добро; сведоџба првог реда —  за оне који не- 
мају слабију оцену од довољ но; други ред до- 
бијао je ученик ако je имао ма само једно 
недовољно, а трећи ред —  ученик који je 
имао „из половине или више иредмета недо- 
б о љ н о “ , при чему ce рачунало „свако сасвим 
недовољно као два недовољна“. Ако je уче- 
кик имао само из једног предмета недовољно, 
могао му je учитељски збор „одредити по- 
правни испит из дотичног предмета иза два 
мјесеца“. Школство y ХиС, Загреб 1896, стр. 
294.

За ову школу такође je образовано по- 
себно тело које je обављало надзор над 
радом школе, а y које су улазили „обртни 
поузданици“ , угледни представници занат- 
лија и трговаца. Тако су на основу 173. па- 
раграфа Обртног закона, јер обртни збор 
iom није био устројен, из редова поузда- 
кика за градско подручје, на седници Град-

ског заступства, одржаној 4. марта 1888. го- 
дине, одборници изабрали за прегледање 
Шегртске школе: Јована Ј. Јовановића, 
Венцела Малиновског, Јозефа Флајш ха- 
кера, Ђуру Николића, зидарског мајстора 
Фрању Јенча, трговца Јозефа Штрауба и 
Петра М. Антонијевића. Ови мајстори и 
трговци уједно су били овлашћени да с 
два представника школе — управником С. 
Шандором и учитељем Д. Јелићем —  обав- 
љају и дужности Надзорног повјеренства за 
шегртске школе.

Из редова поузданика изабрано je и 
Повјеренство за прегледање радионица: 
Јосиф Ивковић, Јакоб Волф, Светозар Ни- 
колић старији, Л. Марковић, Михаило 3. 
Тошић, Љубомир Николић, браварски мај- 
стор Готлиб Миркоци, Фрањо Мајер, Ју- 
лијус Рифл, Петер Штајнбах, Фердинанд 
Ирош и Мита Нешић. За прегледање твор- 
ница били су задужени Ј. Штрауб и Јован 
Г. Јовановић који je обављао и дужност 
председника обртних поузданика града Зе- 
муна.

Наведена радна тела одржавала су са- 
станке. У извештају о раду школе забеле- 
жено je да je Учитељски збор одржао 11, а 
Падзорно повјеренство 5 седница. У књизи 
посетници уписано je 17 посета школи. За- 
нимљив je податак да су y току школске
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године послате послодавцима 124 опомене 
због нередовног похађања наставе њихо- 
вих шегрта и да je новчаним глобама на- 
плаћено 150 форинти (300 сребрних кру- 
на).32

У једној општој оцени из 1890. године 
ü посећивању наставе речено je да шегрги 
нису „одмах увидјели користи које им 
иружа школа, па су je пређашњих година 
и слабије полазили“ . Међутим, кад су ,,до- 
шли до противног уверења и полазак je био 
бројнији". О посећивању наставе вођена je 
посебна евиденција и марљивост y том сег- 
менту понашања описивана je речима: ве- 
ома марљиво, марљиво, прекидно и немар- 
но. Изречени суд односи ce и на прилике 
y Земуну. У делу првог школског извеш- 
таја, y којем ce говори о марљивости y по- 
ласку школе, види ce да je y школској го- 
дини било 976 испричаних и 2.181 неиспри- 
чаних сати. Управа школе предузимала je 
педагошке мере и изрицане су казне које 
су сустизале и послодавце. Новац из овог 
извора улазио je y школску благајну и 
износ je  y извештајима посебно истицан. 
Иначе, потребна средства за одржавање 
Шегртске школе обезбеђивао je параграф 
87. Обртног закона, тако да су неке оп- 
штине расписивале „посебан порез од 2°/о 
изравног пореза што ce плаћа y општи- 
ни“ , a друге су, међу њима je и Земун, 
трошкове покривале „с приносима опћин- 
ске благајне, приносима потрошарине и 
иним дохоцима“ .33

ПОТПУНА Ш ЕГРТСКА Ш КО ЛА ДО 
1889— 90. ГОД.

Следеће две године отварани су остали 
разреди: 1888/89 —  II, a школске 1889/90. 
године III разред Вишег одјела, тако да je 
Шегртска школа била потпуно оформљена. 
Припремни једногодишн>и Нижи одјел имао 
je једно одељење, дсж je Виши одјел имао 
два одељења I разреда (уписано je 80 уче- 
ника) и по једно одељење II и III разреда, 
с напоменом да су ученици y трговини не- 
дељом посебно слушали наставу трговач- 
ких предмета. У међувремену je настала 
промена y трајању школске године. Одлу- 
ком жупанијског органа било je прописа- 
но да настава y свим школама на терито- 
рији Сремске жупаније од 1888. године по-

чиње 1. септембра и траје до 30. јуна, 
укључујући распуст —  до 31. августа.

Повећање броја ученика разних струка 
захтевало je промене y саставу наставног 
кадра. Мада je реч о хонорарним профе- 
сорима и другим стручњацима, требало би 
до назначеног времена посебно поменути 
банкарског стручњака Стевана Карамату 
који je 1888/89. године предавао књиговод- 
ство y I и II разреду, и професора Трговач- 
ке школе Отона Бошњака који je дошао на 
његово место.

Ст. Карамата (Земун 1866 —  Јакеш y 
Босни 1940), после Мале реалке (1879) за- 
вршио je четири године касније основану 
Трговачку школу (1885) и посветио ce бан- 
карској струци. Био je књиговођа Земунске 
штедионице. Године 1889. прешао je на рад 
y Српску банку y Загребу, a од 1903. го- 
дине управитељ je филијале Српске банке 
y Будимпешти. У време преврата 1918. 
члан je грађанског Месног одбора Народ- 
ног већа за град Земун, a затим повере- 
ник за финансије Народног већа Војводи- 
не. За родољубиви рад одликовала га je 
Српска влада (пре 1914) Орденом св. Саве.

О. Бошњак (Вукманић, Хрватска 1862) 
студирао je Философски факултет y За- 
гребу и Трговачку школу y Бечу. Од
1887. почео je наставничку каријеру и сле- 
деће године долази y земунску Трговачку 
школу y којој je предавао до 1893, кад je 
премештен y Загреб. Године 1909. имено- 
ван je за равнатеља Трговачке академије 
a 1919 —  за ректора основане Кр. високе 
школе за трговину и промет. Као стручњак 
за трговачке науке написао je већи број 
расправа, књига и уџбеника (Наук о трго- 
еинји, Трговачко књиговодство I и II део 
итд).34

Занимљива су два-три животописа из 
групе првих учитеља Шегртске школе, да 
би ce видело какво je било њихово шко- 
ловање за позивно занимање и н»ихови 
прилично чести премештаји. Учитељ Иван 
Неп. Тунић, на пример, рођен je 1852. го- 
дине y Беравцима, y селу бивше Бродске 
пуковније. Два разреда тривијалне школе 
завршио je y Копаници, a III и IV  разред 
y Винковцима где je до 1871. завршио и 
четири разреда гимназије. Похађао je, за- 
тим, трогодишњу учитељску школу y Пе- 
трињи и школске 1874/75. године je на раду 
y Отоку (срез Винковци), a следеће две —
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Бројно стаље ученика и наставника и трошкови Шегртске школе 1887— 1892. год.
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y Нијемцима. Дана 1. октобра 1877. дошао 
je y Земун y којем je радио до 1. децембра 
1893. Исте године премештен je y Бабину 
Греду, a 1. септембра 1894. y Винковце. У 
истом месту као пучки учитељ радио je и 
новембра 1908. кад су ови подаци записи- 
ваки. Писац хронике Дјечачке и Шегртске 
школе на крају je забележио да je It. H. 
Тунић био „добар друг, a као учител, до- 
бро спреман и веома тачан“ и да je „потпу- 
но говорио немачки“ .

Слична je и блографија пучког учите- 
ља Бартола Стипића (Липовац y петрова- 
падинском округу 1842). Он je после рада 
y Липовцу, од 1861. до 1. јуна 1866. био учи- 
тељ y Сурчину, па до 6. марта 1871. y Ши- 
мановцима и Јосиповом Селу и до 1873. го- 
дине y Петроварадину. Добио je тада место 
y земунској Дјечачкој школи где je служ- 
бовао до децембра 1893. године када je 
премештен y Пучку мешовиту школу y 
Францталу. Убрзо je, пошто je „оболео на 
очима", престао с радом, пензионисан je и
1901. умро y поменутом земунском пред- 
грађу.35

ПОЛАЗНИЦИ Ш КОЛЕ И ЊЕН И ЊИХОВ 
ЗНАЧАЈ

7. —  Привредник Стеван Марковић (Земун 1829 
— 1895), градоначелник Земуна од 1877. до 1884. 

год.

7. —  Master tanner and tradesman Stefan Mar- 
kovic (Zemun 1829— 1895), mayor of Zemun 

(1877— 1884).

После завршеног школовања и истека 
уговора о учењу струке, ослобођенл ше- 
грти постајали су занатски и трговински 
помоћници (калфе), и даљни ток њиховог 
радног века зависио je од низа околно- 
сти. Већ je наведено да су многи од њих
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одлазили на усавршавање заната y разви- 
јеније крајеве, односно градове тадашње 
државе (Аустро-Угарска), па и друге зем- 
ље. Тамо су изучили понеки сродни, више 
цењени и сложенији занат. Берберин je, 
на пример, могао свом позиву додати и 
власуљар и шминкер; месар je често пос- 
тајао и кобасичар; бравар и ковач могли су 
постати искусни звоноливци (Павле Ћ. 
Пантелић) итд. Известан број калфи пос- 
ле полагања мајсторског испита добијао 
je звање мајстора с правом вођења само- 
сталних радионица. Вреднији и y пози- 
тивном смислу сналажљивији, могли су 
брже да ce осамостале, обезбеде ако су до- 
бмјали повољне кредите од свог или другог 
iviajcTopa или трговца. Неки су женидбом 
добијали девојку с миразом, неки су поста- 
јали зетови послодаваца, a понеки су ce 
женили млађим удовицама које су распо- 
лагале радњом или почетним капиталом. 
Посебно су ce издвајали вредни и поштени 
трговински раднмци који су уживали пуно 
повереље својих послодаваца. Они су им 
често поверавали вођење послова y радњи 
док су били на путу, набављали и лиферо- 
вали разноврсни материјал и готову робу 
из тада познатих трговиноких центара.

Кад елитне школе (не с негативном оз- 
наком) организују своје јубилеје, тада ce, 
поред осталог, оправдано истичу и њени 
бивши и некадашњи ђаци и вербално и y 
споменицама набрајају ce имена књижев- 
ника, научника, уметника, политичара, 
војсковођа и других цењених занимања и 
ззања. Ниже стручне школе, међу њима и 
пекадашње шегртске шхоле, ређе обеле- 
жавају своје годишњице, a када их и про- 
слављају, пригодне публикације ако ce и 
појаве скромклје су, и скоро да ce y н>има 
и не помињу имена полазника који су кас- 
иије, упорним трудом и радом, постали 
примерни, често y своје време, познати и 
угледни привредници с већим или мањим 
радњама и радионицама. Извесно je да je 
и из некадашње Шегртске школе земун- 
ске од 1887. или тачније од 1891, јер je би- 
ла трогодишња, изишао велики број спо- 
собних и угледних привредника који су де- 
ценијама, a ако ce рачуна од краја X V III 
г,ека, преко два столећа били носиоци ва- 
жног дела привредне делатности, чије су 
ce радионице понекад претварале y мале 
нндустријске погоне.

Ван трибинског набрајања, али с изве- 
сним хронолошким редом остала су y за- 
писима и сећањима савремеиика имена зас- 
лужних занатлија и трговаца, који су жи- 
всли и радили на крају X IX  и y првим де- 
ценијама овог века. За неке од њих напи- 
сане су биографије y сада већ реткој књи- 
жици Знаменити земунски Срби y X IX  ве- 
ку (Земун 1913) Владимира JI. Николића. 
За ову прилику, држећи ce назначеног пе- 
риода, занимљиве су две: трговца Светоза- 
ра Јовановића (Земун 1832 —  Београд 1892) 
и занатлије и трговца Стевана Марков-ића 
(Земун 1829 —  1895).

Св. Јовановић завршио je „више школа 
y Земуну“ (извесно Српску осиовну шко- 
лу и Вишу школу Главне школе), био je 
затим y  Бечу и по повратку y завичајно 
место „одао ce трговини“ . Године 1871. иза- 
бран je за члана Градског заступства, a
1874. за градоначелника и на положају 
првог грађанина кр. слободног града нала- 
зио ce до јуна 1876. године, кад му je из 
политичких разлога и прилика на граници 
(устанак y Херцеговини 1875. и ослободи- 
лачкл рат Србије и Црне Горе против Тур- 
ске) од виших органа власти саветовано да 
поднесе оставку, али задржи место заступ- 
ника.8®

Ст. Марковић потиче из занатлијске 
породице која ce 1806. године из Руме до- 
селила y Земун. После Српске основне 
школе завршио je Обершуле, како ce то 
тада нарочито истицало, изучио je занат и 
1853. године отворио „кожарску радњу, 
поставши од ње имућним човеком". Био je 
и он дугогодишњи заступних a од 1877. до 
1884. године —  начелник града Земуна.37

Поменути аутор je y локалним новина- 
ма наставио писање биографија земунских 
грађана. Међутим, оне, због избијања рата 
1914. године, нису посебно објављене. Ипак, 
остали су описи живота и рада занатли- 
је, трговца и друштвено-политичког рад- 
ника Панте Барјактаровића (Земун 1838— 
— 1904), и штампара, издавача, књижара и 
писца, великог родољуба Милоша Грабо- 
вачког (Инђија 1844 —  Земун 1930).

П. Барјактаровић потекао je из породи- 
це која ce из Панчева доселила y Земун. 
У  родном месту „учио je основне школе“ 
'л сапунџијски занат. Временом je постао 
најуспешнији, први y свом позивном зани- 
мању, тако да je стекавши „леп каггитал"
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почео трговати стоком и житом, које je 
лиферовао за Будим и Пешту. Као млади 
привредник ушао je y политички живот 
општине. Од године 1872. више пута je би- 
ран за варошког представника и y Град- 
ско заступство, уживајући углед интели- 
гентног и доброг говорника, оштро je бра- 
иио интересе града. Запажен као ванред- 
ни познавалац административних закона и 
прописа који ce односе на аутономну град-

У исто време je активни одборник, a од
1888. до 1895. године потпредседиик па 
председник Српске православне црквене 
општине земунске, која je y условима та- 
дашње државе имала значајну улогу y 
пслитичком, друштвеном и културно-про- 
светном животу својих припадника. Сте- 
чени иметак (од 50.000 круна) оставио je 
као закладу која je служила „јавним свр- 
хама“ .38

8. —  Трговина стакларије, порцуланске робе, посуђа и рамова београдског тргов- 
ца и ресторатера (,,Топчидер“) Димитрија Јањића (други с л. на д) и земунског 
мајстора и трговца Јозефа Бингаса (пети с л) и њихови намештеници (трећи и 
шести с л) y Главној улици, y кући Неде Николић. Фотографисано око 1908

године.

8. —  Shop With glassware, china, dishes and frames of Dimitrije Janjiic, Belgrade 
tradesman and Josef Bingas, Zemun handicraftsman, in Main Street of Austrian

Zemun. Photo taken around 1908.

ску управу и „што их je умео тумачити као 
школован правник“ , 1886. je изгласан за 
заменика, a три године касније и за ва- 
рошког месног судију. Године 1897. иза- 
бран je за управника градских доходака и 
као вешт и искусни привредниж органи- 
зовао je поверепу му општинску службу 
која je успешно уравнотежавала приходе 
и расходе.

М. Грабовачки je y Инђији „учио срп- 
ске и немачке школе“ и y Земуну ce наста- 
нио као штампарски занатлија. Године
1875. отворио je штампарију и убрзо име 
ове занимљиве поливалентне личности по- 
стаје ,,у потпуном смислу речи y целом 
Српству и y свима слојевима народа по- 
знато“ . У  својој штампарији објавио je пре- 
}со педесет књига разних писаца и својих
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састава, највећим делом родољубивих и 
критичких песама које cy ce односиле на 
догађаје и личности y аустријском Земуну 
и српском Београду, 70-их и бО^их година.

Међу тим издањима требало би помену- 
ти: сатирични лист Бомба (10 бројева) 1876, 
Занат je златан, Београд 1871. (штампано y 
Земуну), Социјална демокрација и раднич- 
ки зсивот y животињском свету (1878) Jlyja

Бихнера, Песме које ce најрадије певају 
(1878), Календар Србин за 1870, Календар 
Српкиња за 1875, месечник Србинови за- 
писници од 1884. до 1901, Србинови листи- 
hu 1884 (брзо забрањен) итд. У ратној 1914. 
години као прононсирани Србин с чланови- 
ма породице интерниран je y Сисак где му 
je умрла супруга. После 1918. живео je са 
кћерком Ирином која je била управница 
Дома за ратну сирочад, односно Дечјег до-

ма краљице Марије y Горњој вароши (Ул. 
цара Душана).39

Да би ce добила приближна представа
о стању предузетничког занатства, тргови- 
не и индустрије, мада би о томе требало по- 
себно писати, y овом прегледу могу ce дати 
само основни подаци. Године 1888. Земун 
je имао 633 пријављених обртника (мајсто- 
ра, трговаца, власника радионица и радн»и

— послодаваца), 720 ломоћника (кв. рад- 
ници) и 201 шегрта. У  ове бројеве урачу- 
нати су и 11 рибара (обртника), 17 њихо- 
вих помоћника и 7 шегрта; 16 фијакериста 
са 7 помоћника; 1 возар с чамцима и 21 
помоћником; 2 посластичара (Coaiditora); 2 
обична (проста —  y извештају) с 4 помоћ- 
пика и 3 шегрта; 10 пекара белог хлеба (и 
финог пецива) с 11 помоћника и 5 шегрта 
и 9 пекара црног хлеба (фурунџије).

9. — Особље Женског кројачког салонг y Морнарској улици 2: власница Ана Ро- 
зенкранц (у средини) с радницама и шегртима. Лево je кројачка „лутка“ с урађе- 

ном хаљином тадашње моде. Фотографија о. 1912. год.

9. — The owner of tailor's shop for ladies Anna Rosenkranz (in the middle) surrounded 
by her assistanits and apprentices. Around 1912.
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Посебно су y извору забележене фаб- 
рике и њихово особље: 2 власника пивара 
с 27 помоћника, 3 власника цигљана (јед- 
на с кружном пећи) с 21 помоћником, 2 вла- 
сника парних млинова са 6 помоћника, 1 
фабрика кундака (прва фабрика y Зему- 
ну, осн. 1888) са 70 помоћника, 2 власника 
радионица сода-воде, 1 фабрика сирћета и 
псцива раклје (зв. пецаре) и 2 власника 
кречана.

Извесно je да je број запослених y на- 
педеним привредним гранама био већи, јер 
кису урачунати надничари. Свакако да их 
јс било y цигланама, кречанама, на дрва- 
рама и грађевинама (сезонски радници), јер 
уписан je и „завод за прибаву служинча- 
ди“ , a код тарацарског обртпика стављена 
je напомена: раденика по иотреби.40

У дужем списку имена привредника 
назначеног периода су, осим неколико на- 
педенмх, и мнош други, и свакако да су 
занимљиви подаци из њиховог живота и 
рада. Овом приликом може ce само учи- 
нити ужи избор носилаца појединих стру- 
ка.

10. —  Обућарски мајстори Светозар Ђорђезић 
(радња y Ул. Змај-Јовиној 4) и Константин Си- 
мић (радња y Главној улици 11). Фотографија 

о. 1920.

10. —  Zemun master shoemakers Svetozar Djor- 
djevic and Konstantin Simic. Photo take 

around 1920.

Аутомеханичарска радионица и превоз 
путника (аутобус): Ћорђе Бижић (+1944), 
аутомехничар и Василије Стјепановић, тр- 
говац ( +  1941).

Бачвари: Јохан Вајс, Никола Кархер, 
Игнац Шумахер и Франц Штимлер, Паул 
Амон ( +  1933).

Бравари: Павле (+1924), Ђорђе (+1949) 
и Тома Пантелић (+1978), Карло (+1932) 
и Драгутин (+1974) Гнус, Самуел (+1957) 
и Михаел Арљаш ( +  1953), Павле Рифел 
(+1932), Давид Брунер, Фридрих Тајс и 
син, Еуген Бецић ( +  1943), Фрањо Резни-

11. —  Берберска радња y Францталу 1924: 
мајстори Матија и Франц Квинтус услужуЈу 
ковача Бернхарда Валтеншпила и обућара Ја- 
коба Блеса. Услугу чека кројач Јохан Валтен- 

шпил. У позадини — шегрт Сеп Квинтус.

11. —  Barber’s shop in the Franzenstahl suburb 
1924; master Matthias and Franz Quintus attend 
their customers. Behind them is their apprentice 

Sepp.
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чек (+1964), Павле Тандарић, Јакоб Квин-
тус.

Бербери: Ђура Мајски, Стјепан Крсник, 
Душан Бабин, Мартин Бајфус, Јован Ата- 
нацковић (+1948), Славко Мајић ( +  1948), 
Васа Клевернић (+1965), Петар и Зденко 
Филип, Арсеније Русовац (+1982), Петер 
Клајн, Б. Дингер; за даме и господу: Ми- 
лутин Чавић ( +  1960), Бела Бањаи, Петар 
Шпинер, Мато Хакач, Петар Чакован 
(+1960), Карл и Јозеф Квинтус, Матија 
Блес, Стефан Грац, Никола Деспот.

Бунарџије: Лоренц Девалд, Антон Фе- 
фер, Валентин Хорват, Никола Унгеојер.

Бурегције: Ћира Николић ( +  1950).
Вртлари: Емил, Рудолф и Аугуст

(+1944) Рајхелт.
Воскари: Лазар Младеновић (и кола- 

чар), Јован Николић, браћа Михаило 
( +  1952) и Славко (и колачари) Влашчић, 
Сгва Мијатовић ( +  1937), Савета Коваче- 
нић (+1948), Марија Петровић, Живан Ла- 
заревић.

Гостионичари: Јозеф Бингас, Марко
Бачванин (+1908), Душан Петковић 
( +  1938), Михаило Т. Лазић, Александар 
(+1924) и Слободан (+1964) Драгутинонић. 
Димитрије Петровић (+1942), Михаило Јо- 
вановић, Антон Шестак (+1946), Милан 
Стефановић (+1957), Франц Малдакер, хо- 
телијер Фрања Штрајхер (+1920), Сима 
Иванов ( +  1954), Лоренц ( +  1909) и Јозеф 
(+1936) Хаузер, Милан Радосављевић, Ми- 
лан Петровић, Никола Ристић, Душан Жи- 
вановић (+1950), Павле Мисирача ( +  1979), 
Никола Лалић, Александар Буровац 
( +  1975), Милан и Бошко Гњатић, Јован 
Смедеревац ( +  1929), Милан (+1927) и Бо- 
рислав (+1968) Димитријевић, Игњат Ву- 
летић, Зора Јовановић, Аркадије Бокалић 
( +  1924), Ђорђе Ранковић, Меланија Вера 
Стојковић (+1963), Светозар Сузић ( +  1948), 
Душан Соларић, Стеван Драгићевић 
(+1965), хотелијери Отон Јенч и Антон 
Сартори, Јелена Јовановић, Андрија Пет- 
ровић (+1924), породице Елзнер, Вилхелм 
и Брашл, А. и син Богдан Гаћеша, Петар 
Радосављевић Врачарић, Панта (+1925) и 
Марко(+1960) Теодоровић, Владимир Влај- 
ков (+1944), Стево Боројевић (+1967), Ан- 
тон Калебић (+1973).

Димњачари: Јозеф Хофмајстер ( +  1926), 
Десанка Савић, Франц Машланка, Петар 
Прањић.

’ftSkJfc-'-
Зидарски мајстори и грађевински пре- 

дузимачи (Maurenneister iund Baumeister): 
Франц Фрајхтер (+1912), Александер Бар- 
лијан (+1936), Јосип Цимерман (+1944), 
Коста Љубиновић, Стеван Живановић, Јо- 
зеф Маркс и син, Фрања (+1920) Јенч и 
син ( +  1967), Јосип Краус (+1930), Фрања 
( +  1941), Јосип и Стјепан (+1957) Катин- 
чић, Андрија Музер, Јован Блажић, Антон 
Редер, Радивој Тепавац ( +  1955), Алексан- 
дер Ленер ( +  1963), Богољуб Грејаковић 
( +  1961), Душан Стојић, Марко Брајовић, 
Светозар Стојић (+1979), Јозеф Нојмилер, 
Матија Шумахер.

Електротехничке радње: Фердинанд
Херман, Лудвиг Дурст, Душан Магараше- 
вић, Виктор Форстер, Георг Рим.

Јорганџијске, друкерске и везиљске рад- 
ље: Е. Коен, Наталија Мадрачевић и Ели- 
забета Нокен.

Казанџије: Страхиња Трипковић.
Калдрмџије: Јосип Бенчић и Јефта Јо- 

вановић.
Каменоресци: Мартин Освалд, Стефан 

Билхелм, Јохан Нокен ( +  1925), Нандор 
Вајгнер, Сава Буњин, Игњат Мајер.

Ковачи: Стефан Рајнпрехт (+1926), Бо- 
рислав Гудовић, Петар Лежајић, Јакоб 
Херман, Милан Стакић ( +  1948), Леополд 
Вебер, Михаел и Јохан Квинтус, Михаел 
Еестерман, Тома Шерер, Никола Таубнер.

Корпар (кошарач): Јохан Кох, Мартил 
Фридрих.

Колари: Петар Басгајић, Фрања Краус, 
Стефан Маул, Франц Сајферт, Јозеф Фрај.

Кшиговесци: Павле Мратинковић (+1952).
Књижари: Јова Карамата (+1913), Јо- 

ван и Димитрије Пуљо, Јован (+1975) и Ди- 
митрије (+1950) Седлар, Јакоб и Исак Ле- 
ви, Јозеф Лотшпајх, Катарина Марјано- 
вић.

Кровопокривачи: Јосип Клајбер, Антон 
Рок, Фрања Хорак, Петер Тифенбах.

Кожари: Новак Сечански.
Лимари: Стефан Клеменс, Илија Јан- 

ковић (+1930), Фрања Лајхингер (+1951), 
Адолф Пискер, Ђорђе Станисављевић, 
СЕетислав Шушњар, Штефан Богдан, Ло- 
ренц Герих.

Кројачи: Наум Бугаровић (+1897), Н. 
Драјер, Александер Метлер, Кристијан 
Лотшпајх, Васа Милинковић, Глиша Радо- 
нић ( +  1929), Новак Петровић, Давид Килц, 
Адам Крај, Франц Лајнц, Никола Шокић

143



М И О ДРЛГ A. Д АБИ Ж И Ћ

(4-1969), Славко Лепшановић (4-1934), Дра- 
гутин Релић (+1974), Јосип Келер, Стеван 
Хајош (+1940), Марко Ћалић (+1941), А- 
лександар Хецл, Ђуро Славик (+1964), Са- 
ва Кричковић (+1982), Јосип Шенер 
( +1971), Милутин Недељковић (+1964), 
Љубомир Миловановић (+1960), Милан 
Пејић (+1956), Андрија Клајн ( +  1968).

Кројачице: Марија Баки, Каролина Ба- 
vep, Софија Јездимировић, Ана Розен- 
краиц, сестре Салватор, Мара Мратинко- 
кић, Фаника Риненбах, Марија Марковић- 
-Витек, Марија Садовска, Стефанија Пет- 
ковић и др.

Месари: Франц Мозер (+  1907) и син, 
Антон Листл, Милан Будисављевић, Петар 
Лагарић, Петар (+  1928) и Ловро (+1969) 
Ленц, Александер (+1919) и Стеван (+1957) 
Локнер, Леополд (4 1937) Линебах, Емил 
Лаукс, Хинко Маркварт, Светозар Меса- 
ровић. Глиша Поповић (+1930), Стјепаа 
Русиљак (+1941), Стеван Шварц, Ђура 
Виг (+1944), Димитрије Салаћанич (+1975), 
>рош Сударевић, Станислав Салаћанин 
( + 1946), Ламберт Шавиље ( +  1944), влас- 
ник прве кошске меснице осн. 1928, Мили- 
вој Милинчић, Живко Нрокопљевић, Сава 
Медан (+1939), Миленко Томашевић 
(+1970).

Млинари: Јакоб Фалкенбургер, Мартин 
Сајер, Павле Николић, трговац власник 
парног млина, Адам Брашл.

Модисткиње: Марија Андрић, Мара И- 
лић, Мара Николић, Нина Руснов.

Молери и фарбари: Јован Хорват (обе- 
шен ратне 1914. године y Београду), Хер- 
ман Бихаљи, Павле Бихаљи, Михаило Бо- 
ровац (4-1964), Драгутин Китлер, Стеван 
Кузммнац. Антон Крепе, ( +  1969), Већеслав 
Завазал, Стефан Ајзенколб, Петар Хецл, 
Јосип Сич, Спасоје Стефановић.

Обућари: Јосип Рукавина, Антон Карус, 
Стеван Плавшић (+1932), Марко Дими- 
тријевић (+1938), Стјепан Николчић 
( +  1965), Ало јз Рајнер, Ј. Волфарт, Јосип 
Холенс, Славко Живић (+1970), Стеван 
Радојчић, Кајица Зарић (+1944), Тома Та- 
кач. Светозар Ђорђевић. Константин X.
С.имић (+  1929), Павле Стефановић, Н. Ле- 
кер, Н. Лајнц, Никола Јевремовић (+  1956), 
Јован РибариК (+1944), Н. Бекер, Петар 
Марковић, Драгутин Булић (+1985), Сте- 
ван Грегец, Мита Милошевић, Јакоб Блес,

Лозеф Шмит, Франц и Јозеф Моркл, Алојз 
Фефер, Флоријан Доријат.

Опанчари: Јован Георгијевић (+1959), 
Никола Прерадовић (+1946), Миливој По- 
повић ( +  1957), Стефан Новак.

Оштрачи и ножари: Фридрих (+1939) и 
Лудвиг (+  1973) Форстер.

Папуџије: Фрања Бауер ( +  1923), Лазар 
Милутиновић, Милан Живановић ( +  1917), 
Лазар Здравковић (+1965), Милан Јовић 
(+1952), Ђорђе Марковић (+1972), Михаи- 
ло Рајковић, Светислав Умичевић ( +  1976), 
/(ушан Опачић (+1952).

Пскари: Ђура Алагић (+1914), Никола 
Цигановић, Петар Цуриш ( +  1943), Андри- 
ја Дурец, Павле Кавур (+1966), Карло Ни- 
згер, Павле Пердука, Сава (+1935), Свето- 
зар ( +  1970) и Петар (+1970) Петровић, 
Тренко ( ) и Коста ( +  1950) Стефановић,
Лека Петровић ( +  1962), Ратомир Милоше- 
пић, Никола Вељовић, С. Вељковић, Дими- 
тријс Трајковић (+1976), Ђорђе Поповић 
(+1962), Стојам Јовановић (+1964).

Посластичари: Фердинанд Абијан, *
Пинтер, Фрања Блауенштајнер (+1931), 
Петар Глумац (+1966), Ранко Живановић 
(+1945), Павле Белади, Емил Веленски 
( +  1971), Јордан Ставровић.

Праоница и чистионица рубља и одела: 
Богољуб Цветковић и Рада Коледин.

Произвођачи сода-воде: Раде Атанацко- 
вић, Јозеф Шенер, Матија Труба, Јохан 
Фмшер, Матија Линц, Адам Девалд, Фра- 
ња Кулунџић ( +  1967), Ћорђе Петровић Ра- 
павац, Георг Боровиц, Филип Егер, Алек- 
сандар Јовановић, Антон Лауденбах, Пе- 
тер Шефер, Жика Драгићевић (+1938), 
Миша Јовановић ( +  1923).

Пећар: Франц Руницки.
Сапунџије (израда и продаја); Игнац 

Семниц и Жига Семниц.
Седлари и ременари: Петар Лазић, Ран- 

ко Милићевић, Фрања Полак, Фрањо 
Шнајдер, Мијо Кенђелић (+1944), Адам 
Вајман, Михаило Марковић, Петар Ј. Мар- 
човић (+1984), Франц Берењи.

Стаклоресци: Фрања Марковић, Георг 
•Ј‘УПУЈ. мајстор Водопија, Тома Бингас 
( +  1970).

Столари: Вилхелм Вајнбергер (+1939),
Павле ( +  1942) и Михаило (+1970) Чуту- 
ковић, Стеван Љубинковић (+1953), Ми- 
хаило Лазић, Јован Скрка, Густав О- 
оермајер, Тома Стефановић, Тома Локен-
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бауер, Стеван Шурок (+1960), И. Марксер, 
Обрад Дукић (1975), Светозар Крајован 
(1943), Никола Љубинковић, Ђорђе Јовано- 
вић (1951), Јосип Свобода, Антон Хуберт, 
ГЈетар Угљешић (+1947), Никола Петровић 
( +  1980), мајстор Кочиш и др.

Тапетари: Јоел Мајер, Јакоб Албрехт, 
Едуард ( +  1934) и Антон Карус, Емил Вид- 
кић, Иван Нералић, Рудолф Штефан, Ви- 
ктор Матулај, Фрања Фогл (+1985).

Тесари: мајстор Ивковић, Јосип Богнер 
(+1942) и син, Лазар Марковић, Милан 
Стојановић, Лазар Буровац, Јозеф Брашл, 
Матија Вилхелм, Антон Девус.

Токари: Фрања Дресл, Душан Стакић, 
Јоваи Станковић.

Трговци боја, лака, фирнајза и четака: 
браћа Бихаљи, Милан Поточки, Ђуро Жи- 
гић (+1970).

Трговина бицикла, шиваћих машина, 
грамофона и делова: браћа Јохан и Антон 
Ферер.

Трговине деликатеса: Живко и Љубо- 
мир (+1935) Бочарски, Јосип Климек.

Дрварски трговци: Емануел Биндер, Ди- 
митрије Милосављевић ( +  1895), велетргов- 
ци Мавро Биндер и Габријел (+1913) па 
Золтан Полгар (+1958), Ђорђе Љубиша, 
Живко Јовановић (+1933), К. Бем, Давид 
Сасон, Живојин Гавриловић, Јулијус Бер- 
ковић ( +  1944), Аврам Дајч, Мијо Штока, 
Радојка Николић, Хајнрих Девалд.

Гвожђарске трговине: Антон Вајнрих- 
тер, Антон Лакнер, Ђорђе Славковић 
(+1938), Лазар Чутурило, Павле Лукач 
( +  1933), Стеван Лукач ( +  1940), Никола 
Чутурило, Лазар Путниковић ( +  1945), Ми- 
хаило Николић (+1928), Стеван М. Стакић 
( +  1929).

Трговци житарских производа: Лађе-
вић и Јовановић, Милан Јовановић (браш- 
ио), Лудвиг и Лазар Соненфелд, Алфред 
Кон (хмељ), Павле Николић.

Трговци за извоз и увоз: браћа Голд- 
штајн.

Трговина и израда предмета од злата и 
сребра: Гига Крајчиновић.

Трговци колонијалне робе (Spezerei): 
Стеван Крецул, Сава Пушић ( +  1944), Ни- 
кола Пахани (+1943), Коста (+1945) и А- 
лександар (+1953) Стефановић, Фрања 
Бернет, Јован Бурмаз ( +  1948), Стојан Ди- 
вић ( +  1975), Ђорђе Миловановић, Јосип 
Кулунџић (+1941) и син, Петар (+1923) и

Светислав (+1946) Јеловац, Иван К. Јере- 
мић (+1984), Ото Мсргл (+1945), Андрија 
Бублик, Стеван Мишков, Матија (+1902) и 
Иван (1966) Мухар, Бранко Петровић, Са- 
ва Бајић (+1950), Милан Рашковић (+1958), 
Миле Иванчевић (+1944), Н. Јурковић, Ми- 
лорад Петровић, Ранко Петровић, Ђорђе 
Смедеревац, Станко Крајновић (+1958), 
Димитрије (+1966) и Марко (+1945) Жива- 
новић, Фрања Томандл, Коста Томић.

Кожарски трговци: Стеван П. Марко-
вкћ ( +  1895), Херман и Бела Соненберг, Ла- 
зар Розенберг.

Трговци конфекцијске робе —  конфек- 
ционари: Стеван Капамаџија (+1930), Ми- 
лан Србијанац, Леополд Фридма«, Јован 
Блажон ( +  1938), Адолф Кезер, Јакоб Шпи- 
ндел.

Корпарска трговина: Коста Микшић
( +  1960).

Трговина кухињског посуђа: Антон Бу- 
сија и Керн, Јохан Клеменс.

Трговина металне робе: Индрих Мизе- 
ровски.

Трговци мешовите робе: Аврам Цевић, 
Ало јз Дорнштетер, Петар Милутиновић 
(+1949), Стеван Драгаш, Бошко Јанковић, 
Харалампије (+1924) и Урош (+1964) Ра- 
дојчић, Стеван Радојчић (+1946), Јован 
Радојчић, Ђорђе Стефановић, Стефан 
Карл и Фердинанд Шерер, Богољуб (1914) 
м Анка (+1956) Симоновић, Маша Јовано- 
г.ић, Петар Радосављевић, Никола Скреп- 
ничук (+1952), Фрања Неверка ( +  1960), 
Матија Шерер.

Трговци мануфактурне робе: Милан
Јанча (+1946), Чеда Димитријевић и син, 
Никола Мусулин, Мартин Мајер, Влади- 
мир и Миливој Петровић, Јосип Вилхелм, 
Емануел Самлајић, Франц Вебер, Михаел 
Шварц, Петар Поповић (+1924), Филип и 
Светозар Николић, Маркус Бонди, Милан 
Гркинић ( +  1944), Теодор Теодоровић, Ми- 
лош Божић, Милан Белановић, Захарије 
.Јовановић, Вилим Шер, Емилија Поповић 
Петар Ц. Ђорђевић (+1969), Миливој М. 
Стакић (+1972).

Трговина, израда и оправка музичких 
пнструмената: Максим Кожувара.

Трговина новина, дувана и марака — 
,,велика трафика11: Веселин Ђорђевић
(+1970).

Трговина намештаја: Јоел Мајер, Гу- 
став Обермајер, Карл Албрехт.
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Трговина обуће: Михаило Мрмак
(4-1950), Антон Карус, Стеван Плавшић 
(4-1932).

Трговина оружја и опреме: Павле Кло- 
сић.

Трговци парфимеријске робе —  парфи- 
мерије: Јован Рашић, Јосип Пискер, Сте- 
ван Бенко (4-1937), Рихард Брозинчевић 
(+1979).

Трговина иогребне опреме: Милан Те- 
одоровић, Стеван Ротер, Никола Мратин- 
ковић.

Трговина пољопривредних машина: 
Фридрих Тајс и син.

Трговци помодне робе (галантерија); Ра- 
дивој Драгишић, Живко Јовановић, Па- 
вле Енгелман, Леополд Фридман, Јакоб 
Клопфер, Гаврило Аћимовић (+1956), Све- 
тислав Петровић, Ј. Розановић, Илија Е- 
рак, Стеван (+1958) и Ђорђе ( +  1959) Глу- 
мац, Павле Гавриловић, Васа (+1938) и 
Александар (+1947) Живковић, Карл Ште- 
фан, Лазар Љубиновић (+1982), Милош 
Видицки.

Трговци рибом и закупци риболова: ри- 
барски мајстор Георг Штрајхер (+1887), 
поседник и власник газдинства ,,Живача“ 
Александер Штрајхер (1913), Петер Бих- 
лер ( +  1926), Мита Атанацковић, Никола А- 
танацковић, Павле ( +  1971), Венцл (+1930), 
и Стеван ( +  1946) Кузмановић, Павле Мец- 
гер, Јозеф Шартнер, Коста Симић (+1927).

Трговина стакларије и порцуланске 
робе: Димитрије Јањић (+1923), Јозеф
Бингас, Михаел Фогл, Ђорђе Зрнић 
( +  1969).

Трговина шпиритуозних пића: Ледерер 
'л Јовановић, Лудвиг Соненфелд (шпири- 
тус), Жика Бошњаковић (+1968), Данило 
Кнежевић (+1950).

Трговина и израда шешира: Пијус Ба- 
ки, Леополд Ајзенлефел, Нестор Савић, 
Петар Штока.

Трговина и производња шећерне (алве 
и др) робе: Цветко (+1943), и Никола
( +  1969) Ђорђе Ђорђевић, Сима и Павле 
Ђорђевић, Цветко Мирковић, Миле Ерак 
( +  1951).

Ћурчије: Александар Белић, Валентин 
Бургер, Милош Шикопарија.

Ужар: Марко Андрић.
Фотографи: Р. Алијанчић, Јохан Рех- 

ницер, Ј. Холош, Никола ( +  1937), Бранко 
(4 1978) и Илија Рајшић, Рудолф Гатер

(+1931), Елизабета Самбуњак, Јован Петро- 
вић, Фрања Кратохфил ( +  1983), Алексан- 
дер Сингер.

Чарапари (Strieker und Strumpfwirker): 
Адам, Антон, Мартин и Никола Девалд.

Часовничари: Карл Харасти, Стеван Ка- 
ленбергер (+1920), јувелир и оптичар Јо- 
сип Молнар, Јосиф Флаум, Андрија Хелм- 
лингер, Александер Франк, Коста Стани- 
шић, Едуард Замбони, Антон Вилхелм.

Четкар: Т. Весп, Клеменс Линебах.
Чизмар: Лазар Белић (+1924), Теши-

мир Клајић.
Шпедитери: Антон Харасти, Рудолф

Харасти, Милан Савковић, Симеон Сертић, 
превозник Јозеф Мајер.

Штамиари (вл. штампарија); Милош 
Грабовачки (+1930), Сима Пајић (+1901), 
Исидор Стојчић, Милан Илкић, Јосип Са- 
бо, Миливој Млађан, Матија Вебер, Ливи- 
је ( +  1982) и Стеван Филипеску, Лудвмг 
Фукс, Фрања Плес, Димитрије (+1924) и 
Јован ( +  1915) Пуљо, Јован Седлар (+1975), 
Миленко Пешић (+1988).41

Нису сви поменути, или један њихоп 
део, завршили баш земунску Шегртску 
школу, јер су неки y Земун придошли из 
других крајева. Известан број трговаца и 
1федузимача, градитеља на пример, имаз 
je no који разред средње школе, па понеки 
и потпуну средњу спрему или одговарају- 
ћи стручни течај. Међутим, сви они и it.ii- 
хови савесни и разборити радници били су 
на разне начине повезани са Шегртском 
школом. Обављали су одређене функције 
y школским органима (школски одбори и 
комисије), и задатке y струковним удру- 
жењима. Из тих разлога, земунски занат- 
ски и трговински посленици за свој рад и 
кастојаља не само y привредном, већ и по- 
литичком, друштвеном и културно-просвет- 
ном животу Земуна и југоисточног Срема, 
заслужују признање и позитивну оцену. 
Једном речи, они су y свом времену наста- 
вили позитивне традиције пређашњих по- 
сленика који су допринели да наше мало 
место, трговиште, стекне углед и глас гра- 
да с развијеним занатством и локалном, 
унутрашњом и пограничном трговином на 
мало и велико. Значајни удео y љиховом 
образовању и васпитању, припремању за 
позивно занимање, осим родитеља и друш- 
твене средине, y највећој мери припада и 
некадашњој земунској Шегртској школи.
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Извори: Повјест нпже пучке дјечачке 
ихколе y Звмуну. На основу y школском архиву 
налазећих ce списа саставио и властитом ру- 
F70M написао y години 1898. равнајући учитељ 
Дјечачке школе и равнатељ Шегртске школе 
Ђуро Хорват, стр. 1— 73; Отгћа нижа пунка д је - 
чачка школа (рукопис школског летописа од 
1885/6. до 1910/11. и Шегртске школе од 1886/7. 
до 1910/11. године Т>. Хорвата), стр. 145— 263. 
Оба рукописа повезана су под називом Школ- 
ска споменица Опће ниже пучке дјечачке шко- 
ле, 1 (даље ИАБ, Споменица 1) и она ce налази 
y Историјском архиву Београда.

Извештај Поглаварства града Звмуна за утг- 
равну годину 1888, Земун 1890. Извештај je „по 
одредби Градског поглаварства саставио“ Нико- 
ла Навловић (даље Извештај ПГЗ 1888). По- 
главље Школство стр. 94— 111.

Алојзије Винцетић, Успоменс на Земунску 
жупу, Гласник Бискупије босанске и сријем- 
ске, течај L U I— LVI, 1925— 1928.

1 JI. Ћелаи, Земунски војни комунитет 
(1717— 1881), Споменик САНУ CXVII (даље 
ЗВК), Београд 1967, стр. 64— 91; Ст. Радовано- 
вић, Из културне историје Земуна, Земун 1970, 
стр. 145— 159; Зборник Београдскв oo ioene  
школс y сицијалистичкој изградњи, ПМБ, Бе- 
оград 1974. и др. Споменице и јубиларни из- 
вештаји: Економске школе 1959, 1963, 1973 и 
1983; Земунске гимназије 1983; ОШ „Душан 
Вукасовић" 1961. и 1963; ОШ „Владимир На- 
зор“ 1972; ОШ „Светозар Милетић“ 1979; ОШ  
,.Отон Жупанчич“ 1985.

2 JI. Ћелап, Српска гикола y Земуну y XV1I1 
столећу, ГМБ (ГГБ), књ. II — 1955; М. Дабижић, 
Прилог историји звмунских школа од треће дв- 
ценије X V I I I  столвћа до 1918, ГГБ, књ. XXVI
— 1979; К. Авакумовић-Малетин, Постанак и 
Газвој Земунске гимназије до 1941, ГГБ, кн>.
IX— X 1962. и 1963.

3 Споменица ОШ „С. Милетић" 1728— 1979, 
стр. 14.

4 Л. Ћелап, ЗВК, стр. 65 и 67; ИАБ, Спо- 
меница 1, стр. 3.

5 Ignaz К. Soppron, Monographie von Semlin 
und Umgebung, Semlin 1890, S. 369; Ж. Шкала- 
мера, Старо језгро  Земуна, II, Београд 1967, 
стр. 69— 70 и 78; ИАБ, Споменица 1, стр. 27— 28.

6 Л. Ћелап, ЗВК, стр. 67.
? Исто, стр. 68; Василија Колаковић, Ш ко- 

ловањв шегрта y Земуну y другој половини 18. 
века (даље Школовање шегрта), Зборник за 
хисторију школства и просвете, 4, Загреб 1968, 
стр. 279.

8 ИАБ, Споменица 1, стр. 21— 22; Л. Ћелап, 
ЗВК, стр. 69.

9 В. Колаковић, Школовање шегрта, стр.
280.

10 Исто, стр. 281; ОШ „С. Милетић“, стр. 
19; ИАБ, Споменица 1, стр. 19.

11 ИАБ, Споменица 1, стр. 31, 36 (М. Кајтар 
умрла y Земуну, 10. априла 1841) и 33.

12 В. Колаковић, Прве сртгске женске ш ко- 
ле Земуна и Београда сродином X IX  века, Ар- 
хивски преглед 1— 2, Београд 1978, стр. 135—  
141; М. Дабижић, Прилог историји ЗШ , стр. 
79 и 89.

13 ИАБ, Споменица 1, стр. 40.
14 Исто, стр. 48, 51, 58, 65 и 180. Од шк. 

1872/73. год. уведено je више уџбеника на срп- 
скохрватском језику. Од маја 1876. долазе сли- 
си од Главног заповедништва (Загреб) „све ви- 
ше на хрватском језику", a од осталих органа 
власти и од Градског заступства, односно По- 
главарства града Земуна „скоро искључиво y 
хрватском језику".

15 ИАБ, Споменица 1, стр. 29— 30. J. P. je 
после Земуна службовао y Митровици.

18 Исто, стр. 32— 35. Н. Хаџић je језик ста- 
новника y Јужној Угарској називао илирским, 
a „онај y Славонији славонским“. Он каже да 
?а „Славене несједињене“ и „Славене римока- 
толике не треба . . .  издавати посебне књиге“ 
јер између „Славена y Банату и Славена y 
Славонској крајини не постоји битна разлика“.

ИАБ, Споменица 1, стр. 35 (Фраша Кса- 
вер Begrÿ).

is Исто, стр. 41, 45, 46, 49; Крунослав Тка- 
лац, Pad Мијата Стојановића као школника, 
Зборник за ХШП, 4, Загреб 1968, стр. 231— 252.

19 Ил. Николић, Земунска библиографија  
(1849— 1975), Земун 1976, стр. 15 и 23,

20 Школство y Хрватској и Славонији од 
њ еговог почвтка до конца год. 1895. (даље 
Школство y ХиС), Загреб 1896, стр. 104; ИАБ, 
Споменица 1. стр. 151.

21 ИАБ, Споменица 1, стр. 151.
22 Извештај ПГЗ 1888, стр. 105; Школство 

y ХиС, стр. 472— 474.
23 М. Дабижић, Зачетак и отварање првих  

шеталишта Земуна, ГГБ, кн>. XXVIII —  1981, 
стр. 109— 124.

24 Извјештај ПГЗ, стр. 105— 106.
25 Дим. Руварац, Кошарачка школа y Зв- 

муну, Ново време, год. II, бр. 67, Земун, 23. ав- 
густ 1890, стр. 1— 2; H. Н. Дописи, Ново време,
II, бр 96, стр. 3 и 4; Школство ХиС, стр. 475.

20 ИАБ, Споменица 1, стр. 151.
27 За национално освешћивање земунских 

римокатолика имају заслугу жупници који су 
били под утицајем бискупа J. Ј. Штросмајера. 
Приликом крштавања они су уместо Франца, 
Јохана, Феликса, Георга итд. уписивали и ро- 
дитељима наглашавали да им деца буду Фра- 
њо, Иван, Срећко, и Ђуро. Тако je, на пример, 
син угледног привредника Карла Гнуса на кр- 
штењу добио име Драгутин (1890).

28 Школство y ХиС, стр. 104— 105.
29 ИАБ, Споменица 1, стр. 153; Извештај 

ПГЗ 1888. стр. 32 и 104.
30 Школство y ХиС, стр. 123. За учила je 

y првој шк. години издато 231 фор. и 68 нов- 
чића.

si Извештај ПГЗ, 1888, стр. 100— 103.
32 Исто, стр. 62, 63 и 104.
33 Школство y ХиС, стр. 127/28.
34 Народна енциклопвдија  Ст. Станојевића,

I, стр. 253/54.
3® ИАБ, Споменица 1, стр. 167/68.
38 В. Николић, Знаменити земунски Срби y

X IX  веку, Земун 1913, стр. 145— 148.
87 Исто, стр. 148— 152.
88 Малв новинв, II, бр. 33, Земун, 11 (24) 

авг. 1913, стр. 1— 2.

19 ' 147



М И О ДРАГ A. Д АВ И Ж И Ћ

39 Исто, III, бр. 3, Земун, 12 (25) јан. 1914, 
стр. 1— 2; Т. Искруљев, Распеће српског наро- 
ùa y Срему 1914. Ноии Сад 1936, стр. 152'53 и 
166; И. Николић, Земун. библиографија, Зе- 
№ун 1976, стр. 489; Монографија Земун., Бео- 
град— Земун 1987, стр. 158. Ирина Грабовачки 
умрла je y Београду 1956. године.

40 Извештај ПГЗ 1888, стр. 61— 63.
<1 Адресар Kpajueewœ С Х С  за инОусгрију, 

обрт, трговину и пол^опривреду, Београд— За- 
греб 1929, стр. 225— 229. У списак привредника 
нису уписана имена: власника циглана, веле-

трговац и произвођач вина Бруно (+1940) Мо- 
зер и син Бруно, власници ледара и, наравно 
индустриј ал ци.

За делимичну допуну коришћен je зборник 
Franztal 1816— 1944, Salzburg 1984, стр. 463—486, 
y којем je, поред осталог, наведен списак за- 
натлија и трговаца y том земунском предгра- 
гу. Провера je обављена и y разговору са зе- 
мунским грађанима. Захваљујемо, и овом при- 
ликом, свима, нарочито некадашњем трговцу 
Милошу Видицком (Деч 1907) и изученом гво- 
жђарском трговцу, сада пензионеру Сретену 
Поповићу (Земун 1904).

E D U C A T IO N  OF A P P R E N T IC E S  IN  TH E E IG H TE E N TH  A N D  
N IN E T E E N T H  C E N TU R IE S  A N D  FO U N D IN G  OF TH E F IR S T  JU NIO R  

V O C A T IO N  SCH O O LS IN  1885 A N D  1887

Miodrag A. Dabièic
In the bordering, then Austrian community 

of Zemun the reforms and laws of the Empress 
Maria Theresa had also positive effects in the 
school system. At that time, aside German school, 
schools for other nationalities were also establi
shed so that at the end of the eighteenth century 
there were five primary schools: German (estab
lished 1728), Serbian (1745), Jewish (1755), Greek 
(1794) and Serbian school in the Serbian suburb 
of Josefstadt (1799). Since they reached a higher 
grade of development (new subjects and educati
onal methods, qualified teachers and printed text
books), they had a pioneer role in the education
ol craft and trade apprentices, the future bearers 
of very important economic branches in the 
community.

German School, called also Town School, and 
later oficially called Main School (Hauptschule) 
[Jayed a particular role. It incorporated two-year 
Trivial School (Triw ialschule ) and one-yeair Se
nior School (Oberschule). For this school was 
raised a fine one-story building on Main Square 
(Hauptplatz) in 1786.

Archival records reveal that care was taken 
of those youngsters who decided to go in for 
craft. In 1783 the Municipality was instructed 
»under the greatest responsibility« to meet the 
requirements of article 15 of the Common School 
Act (Allgem einc Schulordnung), i. e. that no ap
prentice should be taken to work unless he sub
mitted a school certificate. Gilds were also inst
ructed not to take apprentices unless they sub
mitted an official certificate that »they learnt all 
things necessary for a correct citizen«.

In 1822 Trivial School for Girls was founded 
with Main School and in 1827 Repetitive School 
(extended weekly school) which had to be atten
ded by apprentices as well, because no apprentice 
could become a journeyman, i. e. qualified wor
ker unless he presented a certificate of attending 
this school. In 1834 Trivial School for Boys and 
Girls started working in the then put up Ger
man suburb called Franzenstahl (1816).

The promotion of education continued: the 
attending of Main School lasted four years und

since 1858 Junior Secondary School (Unterrecil- 
schule) started working within its framework 
which was the antecedent of Real Gymnasium 
(secondary school) nowadays Zemun Secondary 
School.

When the state was reorganized (since 1867 
Austro-Hungary) and the military frontier abo
lished new changes took place. Main School, then 
in the royal free town, became Common Folic 
School in 1871, a new teaching plan and program 
were brought and the prevailing Serbo-Croatian 
language was introduced.

In 1885 were established two vocational scho
ols and in 1887 school for apprentices.

In 1884 was enacted the Law on Crafts which 
in a separate article deals with the forming of 
schools for apprentices. A year later were esta
blished Wood-Carvers School, which lasted three 
years and Basket-Weawers School, which lasted 
two years. They could have been attended by 
the pupils who finished primary school.

Apprentices Scool, which had »lower and 
higher level«, started wrorking in 1887. In the 
lower class (preparatory class which lasted one 
year) were enrolled pupils who had not termi
nated primary schools and in the higher class 
those who terminated primary schools and those 
who successfully passed the examinations in the 
preparatory class.

In the first school year there were 67 pupils 
of the lower and 103 pupils of the higher class. 
Aside apprentices in crafts, there were also 27 
apprentices in trade who separately attended lec
tures of commercial subjects only. The school 
took its final form in 1889 when it incorporated 
tne third class as well. It was housed in the 
building of Common Folk School on Main Square 
where it made use of classrooms and teaching 
aids.

At the end of this paper there are names of 
a large number of craftsmen and traders accord
ing to their profession, as well as several bio
graphies of the most eminent lenchers and tra
desmen.
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