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ПРЕДГОВОР

Ово је четврта књига у едицији „Извори за историју Средњег Поморавља,
Ресаве и Левча” и четврта књига у којој објављујемо архивску грађу Јагодинске
нахије, једне од тематских јединица архивског фонда Књажеска канцеларија 1815
– 1839.
Рукопис који објављујемо под именом „ Јагодинска нахија 1836 – 1839.
година, четврта књига”, само је наставак објављивања докумената (архивске
грађе) и то последњи, за један кратак временски период, који је истражен у
архивском фонду Књажеска (Кнежева) канцеларија (1815 – 1839), а налази се у
Архиву Србије у Београду. То је сигурно један од најзначајнијих архивских
фондова у националној установи за изучавање, како националне, тако и локалне
историје (мисли се на територију Средњег Поморавља, Ресаве и Левча) у првој
половини 19. века. Књажеска канцеларија (међу истраживачима препознатљива
као архивски фонд „КК”) је била лична канцеларија кнеза Милоша Обреновића,
није била установљена никаквим посебним актом, већ је постепено настајала и
изграђивана из потреба, које су наметале околности. Била је надређена свим
другим установама из тог периода и зато документа настала у њеном раду имају
тако велики значај. Архивски фонд Кнежева канцеларија је сређен, снимљен,
урађена су регеста докумената и део је публикован. Архивска грађа фонда
сврстана је у 40 тематских целина, које се односе на поједине административнотериторијалне јединце (нахије), личности и институције.
Објављивањем ове, као и предходних књига у наведеној едицији, врши се
највиши облик заштите архивске грађе. Поред тога, приступ истраживача
важним и драгоценим историјским изворима чини лакшим, а престаје и потреба
да се исти у изворном облику више користе. Такође, објављена архивска грађа у
изворном облику је доступнија много већем броју потенцијалних корисника, а
тиме се постиже и одређени економски ефекат (првенствено се мисли на
заинтересоване истраживаче из унутрашњости).
Сва објављена архивска грађа у овој књизи односи се на Јагодинску
нахију, која је у том периоду била само једна од 12 нахија (најкрупнија
територијална јединица) у Београдском пашалуку, а односи се на период од
почетка 1836. до 1839. године, односно до доношења тзв. „Турског устава”, када
се Србија, уместо на нахије, по овом уставу делила на 17 округа
(административно - територијална јединца) у чији састав је улазило по неколико
срезова, а срезове је чинило више општина.
Представљена архивска грађа у овој књизи садржи последња 192
документа тематске јединице Јагодинска нахија у архивском фонду Кнежева
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канцеларија (архивска ознака КК XII), који су архивистички сређени,
микрофилмовани и дигитализовани, а оштећени документи су лечени и
заштићени. Међутим, оштећења неких докумената су таква да њихове поједине
делове није било могуће прочитати, а тиме ни утврдити њихов садржај.
Објављена документа су ћириличне провенијенције, а писана су
црквенословенском ћирилицом екавским наречјем. Изузетак чини један
докуменат, писан на немачком језику, и њега објављујемо у изворном облику.
Припрема овог рукописа за штампу није била лака и једноставна.
Правопис и словни знаци који су коришћени у највећем су зависили од
писмености писара и школе где су научили писати. Једни су имали добар,
односно лако читљив рукопис, други су писали јако нечитким рукописом, трећи
су писали без икакве интерпункције, четврти без одвајања речи, пети су писали
све истим словима, тако да је било великих проблема прочитати неке од
објављених докумената. Евидентан је и велики број страних речи у документима,
на првом месту турског порекла, које се касније губе из говорног језика.
Приликом приређивања докумената за објављивање приређивачи су се
трудили да преписи буду верни оригиналу. Ништа није мењано у језику, реду
речи, стилу и интерпункцији. Изостављена су слова до вукове азбуке. Када су
слова и речи била удвојена, стављано је само једно слово или једна реч. Иако су
тадашњи писари у писању великог слова приступали произвољно, у
приређивању рукописа није вршена интервенција, већ је верно преношен
докуменат.
Овај кратак временски период, на који се односе објављена документа,
(1836 – 1839) у историји српског народа познат је по борби око унутрашњег
уставно – правног уређења, иако се то из објављених докумената баш најбоље и
не види. У сукобу су биле три концепције: апсолутистичко – централистичка,
кнеза Милоша Обреновића, централистичко – олигархијска, великих народних
старешина и децентралистичка, која се ослањала на народну самоуправу и
самоуправне повластице. Уз подршку Порте, превагнула је централистичко –
олигархијска концепција, а резултат те преваге био је такозвани „Турски устав”,
који је 1838. године донет у виду султанског хатишерифа.
Објављена документа, односно архивска грађа из фонда Књажеска
канцеларија – група Јагодинска нахија, у највећем чине писма, извештаји и друга
акта настала у раду локалних нахијских, кнежинских, капетанијских и сеоских
власти, народних старешина, црквених лица, сеоских спахија и других турских
старешина и других појединаца из Јагодинске нахије, упућена кнезу Милошу
Обреновићу и његовим људима од поверења, од преко 20 различитих личности и
институција власти. У преписци највише учествују: Милета Радојковић, Живко
Шокорац, Стеван Михаиловић, Стеван Недељковић, Петар Радојковић, Аранђел
Милосављевић, Стеван Араницки, Димитрије Ђорђевић, Арсеније Андрејевић,
Никола Мандрда, Аврам Петронијевић, кметови села Бачине, Сима Вукићевић,
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Јован и Илија Вукомановић, Ђорђе Протић, Живко Миловановић, Михаило
Јовановић, Милосав Здравковић, Мијалко Здравковић, Суд нахије јагодинске,
Јагодинска општина и др.
Захваљујићи документима (писмима и другим актима) која су стизала из
Јагодинске нахије на адресу кнеза Милоша Обреновића, сачувани су драгоцени
историјски подаци о животу народа и народних старешина овог краја, обичајима,
лошим и добрим странама обичних људи и њихових световних и духовних
старешина, односима Срба и других народа у нахији, распореду војника на
капетаније према пореским главама, о тржишту и ценама производа, црквама,
санитету, занатима, промету њива и ливада, поправкама народних добара, порезу
и харачу, временским непогодама, лову, гоњењу хајдука и других одметника, о
моралним и друштвеним навикама становништа овог краја, кретању Турака на
границама Београдског пашалука, односима локалних старешина са Милошем и
обрнуто. Посебно су значајна објављена документа, која се односе на заразну
болест кугу, која се на овом простору појавила 1837. године и предузете мере за
њено исцељење и спречавање даљег ширења.
Корисницима књиге напомињемо да су сви датуми који се јављају у
документима по старом календару.
За сваки документ је урађена кратка регеста, која је болдирана, и сваки
документ има свој број и то само у сврху његовог лакшег коришћења.
Да би корисницима омогућили лакшу употребу и коришћење објављених
докумената из ове књиге, урађени су: регистар личних имена, регистар
географских појмова и речних страних и мање познатих речи.
Сигурни смо, јер су то показале три претходно објављене књиге, да ће
документи у овој књизи, својим садржајем, методолошком обрадом и времену о
коме говоре изазвати одређено интересовање код истраживача, а волели бисмо да
изазову интересовање и код шире јавности.
Као приређивачи, користимо прилику да се захвалимо Министартву
културе Републике Србије, које је обезбедило средства за издавање ове и
претходне три књиге, као и Архиву Србије и његовим радницима на помоћи
приликом истраживања за припрему овог рукописа.

Зоран Марковић
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734.
Катун, 17. јануара 1836.
Миленко Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да
је примио кнежево писмо од 15. јануара и да, по заповести, шаље Јанка
Стојановића из Шанца.
Његовој Светлости, Милостивејшем Господару
и Књазу Сербском
Милошу Обреновићу
Прими(х) ваше писмо 15-га јануарија. По заповести Вашој шиљем Јанка
Стојановића из Шанца – среза темнићског – к Вама – по Вашем зактеванију.
У Катуну
Покорни слуга
17. јануарија 1836.
Миленко Радојковић
Оригинал АС, КК XII 812
735.
Јагодина, 5. фебруара 1836.
Стојко Ранковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
обавештава кнеза да је стигао у Јагодину са топовима, а да ће прекосутра са
њима бити у Крагујевцу.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
И одавде с неописаном радостију хитном Вашој Светлости објавити, да
сам здраво и на миру с топовима данас овде у Јагодину приспео. Сутра ћу пак, 6.
тек. с топовима одавде рано поћи, и прекосутра 7. тек. у Крагујевац доћи, гди
Боже дај, да Вашу Светлост у здрављу и на миру застанем.
5. ферфуара 1836.
Ваше Светлости
У Јагодини
покорнејши слуга
№ 351
Стојко Ранковић
Оригинал АС, КК XII 813

736.
Крагујевац, 11. фебруара 1836.
Кнез Милош Обреновић капетану темнићког среза, Стефану
Недељковићу, у Јагодини, и капетану беличког среза, Стефану Михајловићу –
шаље списак кметова из села њима подручних капетанија, по коме ће
капетани одредити и именовати главне кметове у сваком селу.
КК XII 814 (1)
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Списак кметова темнићке и беличке капетаније, који су кнезу верни и
наклоњени.
КК XII 814 (2 – 3)
Нашему целому капетану Среза темнићског
Окружија јагодинског
Стефану Недељковићу у Јагодини*
Прикључавајући Ваш списак кметова разни села подручног Вам среза
темнићског**, препоручујемо Вам, да по гласу реченог списка све ове кметове за
главне кметове своји села наименујете, а народу свију села од имена нашег
препоручите да и(х) убудуште за своје селске кметове признати има. Поздравите
сав тамошњи народ и кметове много животом и здрављем од наше стране;
кметовам препоручите да совестно дела своја к задовољству нашему извршују,
Вама пак препоручујемо да на сваки поредак добро мотрите, и вручена Вам дела
совестно и верно извршујете, како ћете веће и веће наше благоволеније задобити
моћи.
*и Стефану Михајловићу, целому капетану Среза беличког, Окружија
јагодинског
** беличког
11. февруар 1836.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 814 (1)
Имена темнићски(х) кметова од прилике верне и приљежне к Књазу!

1. из Катуна Манојло Рајковић
18. из Горњег Крчина Благоје кмет
2. из Обрежа Милоје Милићевић
19. из Кареновчића Милосав Петровић
3. из Својнова Сима Бркић
20. из Крушевице Мале Милосав кмет
4. из Пото(ч)ца Сава Спасојевић
21. из Тољевца Гаја кмет
5. из Рашевице Радомир Радовановић
22. Милосав Филиповић из Пајковца
6. из Црешњевице Ђока Симоновић
23. из Орашја Методије Петровић
7. из Сињега Вира Раја Симоновић
24. из Бачине Гарвило Стојановић
8. из Дворице Гмитар кмет
25. из Цернице Јован Илић
9. из Доњег Јовца Милан Грбић
26. из Воденице Павле Здравковић
10. из Горњег Јовца Гмитар Расинац
27. из Избенице Василије Пауновић
11. из Остриковца Нестор кмет
28. из Варварина Живко Вељковић
12. из Мајура Јован кмет
29. из Маскара Пеша Стојковић
13. из Драгошевца Радивоје Н.
30. из Бошњана Лука Пауновић
14. из Прњавора Ивковачког Гмитар 31. из Шанца Гмитар кмет
Радовановић
32. из Јасике Петар Ђорђевић
15. из Беочића Мијаило кмет
33. из Крушевице Велике Петар
16. из Секурича Павле Радовановић
Изворац
17. из Доњег Крчина Вељко Јанковић
34. из Срња Живан кмет
12
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35. из Куклина Степан Попадић
36. из Беле Воде Павле Ђорђевић
37. из Брајковца Јован кмет
38. из Коњуса Миша Чолић
39. из Љубаве Рака Попов
40. из Лазаровца Димитрије Момировић
41. из Комарана Степан стари
42. из Каменара Сава кмет
43. из Глобара Давид Милисављевић
44. из Парцана Спаса Н.
45. из Крвавица Савко кмет
46. из Шашиловца Обрад Јанковић
47. из Падежа Бошко стари
48. из Вратара Живко Вељковић
49. из Залогајевца Павле Ристић
50. из Рамнова Јован кмет

Имена бивше беличке капетаније
1. из Мијатовца Милоје кмет
2. из Праћине Милован бивши кмет
3. из Ракитова Павко Н.
4. из Рибара Гмитар Коларовић
5. из Пањевца Јован Лазић
6. из Ланишта Арса Н.
7. из Копривнице Милоје кмет
8. из Рибника Петко Н.
9. из Буковча Павле Н.
10. из Главинаца Тодор Н.
11. из Бресја Сава Настин брат
12. из Колара Стојан Н.
13. варош Јагодина...

№ 415
Оригинал АС, КК XII 814 (2 – 3)

737.
Крагујевац, 14. фебруара 1836.
Кнез Милош Обреновић потпуковнику и старешини левачког среза,
Живку Шокорцу–путем Објављенија дарује Живку Шокорцу шљивик у
Рековцу, који има 190 дрвета, уз упозорење да му исти нико не може одузети.
Нашему подполковнику и старешини Среза левачког,
Окружија јагодинског, Живку Шокорцу
Објављеније
Којим ведомотворимо свакоме, коме знати надлежи, да ми под данашњи
шљивик у Рековцу насађени нашим покојним настојником чича Ником, састојећи
се од прилике у 190 дрвета, поклањамо нашему подполковнику и старешини
Среза левачког* Живку Шокорцу за његову собственост, с тим даљим додатком
да њега у притјажанију истога шљивика никоји не има у власти узнемиравати и
препјатствија какова му нибуд чинити.
* окружија јагодинског
У Крагујевцу
14. фебруара 1836.
№ 462
Оригинал АС, КК XII 815
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738.
Јагодина, 14. фебруара 1836.
Стеван Симић, чобанин, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – даје
извештај о стању говеда и моли за заповест како ће даље поступати.
Ваша Светлост, Всемилостивејши Господару!
С глубочајшим страхопочитанијем усуђујем се Вашој Светлости до
знања доставити да су се копилиште у говедима телити почела већ; до сада
отелелила се је једна и теле чувам, а од сад што ћеду се телити, и ово теле, што је
живо, оћу ли и(х) остављати или ћу и(х) тући. Всепонизнејше молим Вашу
Светлост за заповест како ћу у том поступити.
С најдубљим страхопочитанијем љубећи светли скут остајем
14. фебруара 1836.

покорнејши

У Јагодини

слуга

№ 484

Стеван Симић
чобанин

Оригинал АС, КК XII 816

739.
Јагодина, 17. фебруара 1836.
Аранђел Милосављевић, исправник јагодинског округа, и Стеван
Араницки, секретар Исправничества, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– рапортирају који је узрок што нису именованом Лазару Стојановићу
умањили порез. Наиме, од једног талира, колико је за порез Лазару одређено,
није могуће мање одредити, а и сиромашних попут њега у Јагодини има више
од стотину.
Његовој Светлости Милостивејшему Господару
И Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
Исправничества Окружија јагодинског всеподанејши Рапорт
На височајше предписаније Ваше Светлости од 14. тек. № 458
рапортирајући учтивејше до знања достављамо да је
Лазар Стојановић
Јагодинац сасвим сирома и Исправничество ово по налогу Ваше Светлости
старало је се да му у плаћању правитељственог данка одлакшање неко учини и
14
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тога ради призвавши кметове варошке испитало и(х) је колико је на Лазара
пореза ударено. Они показали су, а и Лазар призно је, да је на њега дошло да дâ
данка, један талир за полак године, и од тог умалити му јошт није могло
Исправничество. Он је истина сасвим сиротан, но кметови представљају да, осим
њега, у Јагодини више од стотине јошт онаки сиромаха има, и због тога није му
могло Исправничество од једног талира умалити данак, које Вашој Светлости
всепокорнејше представити не изостављамо.
17. февруара 1836.

Исправник Окружија јагодинског

У Јагодини

Аранђел Милосављевић

№ 219

Секретар Исправничества
Стеван Араницки

Оригинал АС, КК XII 817

740.
Крагујевац, 24. фебруара 1836.
Кнез Милош Обреновић пуковнику Петру Туцаковићу у Јагодини –
пошто су до кнеза дошле којекакве приче о кнез Милетиној кући, и да би
исте надаље спречио, тражи да пуковник са Пером, Милетиним сином, и
кнежевим турским писаром, Ђорђем Божиновићем, прегледа и попише све
тапије Милетине и његовог сина, које су у јагодинском Исправничеству.
Нашему војеному команданту средоточне команде,
Полковнику Петру Туцаковићу у Јагодини
Чујем да на Милетину кућу опет којекакве речи носе се по Јагодини. Не
желећи да се то унапредак сбива, препоручујем Вам да Ви с Пером, Милетиним
сином и писаром мојим турским, Ђорђем Божиновићем, које тамо шиљем првог,
да тапије све на земље, које притјажавају они, изнесе, а другога да и(х) прегледа
и прочита, а и Исправничеством окружија јагодинског*, па по извиђенију нека се
у Исправничеству попишу све земље његове, на које тапије изнесене буду, да се
зна да су Милетине и његова наследника; не имало ли се на кого од притјажем.
Сада Милетом земљама надлежнога доказатељства с документима, да се она
обрати на пољзу оног, који је претендира, и со тим се конац положи распрама
једне и друге стране једном за свагда.
*извидите све тапије Милетине
Крагујевац, февруарија 24. дне 1836.
№ 646
Оригинал АС, КК XII 818
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741.
Јагодина, 25. фебруара 1836.
Петар Туцаковић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању винског подрума. Радови су у току, али је потребно да се
два бунара испразне и да се калдрмише под, како не би више било влаге.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
Приспевши синоћ фала Богу здраво у Јагодину, одма сам данас отишо и
видио подрум Ваше Светлости. Оно што је Ваша Светлост заповедила одозго над
подрумом се гради, гради се; а што се правога подрума тиче, врло је рђаво,
будући да вода без престано извире, премда једнако чабровима вуку, још се со
тим ништа учинити не може. Синоћ је дошао мајстор Настас Гога, гди сам и њега
данас водио, да и он види, не би ли знао какво средство, да би се вода утаманила,
на које каже – као што и има у истом подруму два бунара затрпата – да се очисте,
пак онда да сав подрум калдрмом патоше, па тек онда ако би се подрум од воде
очистио.
Настаса пак шиљем Вашој Светлости, који ће Вам и устмено казати у
каквоме се стању подрум налази и каква би средства к томе нуждна била за
очистити подрум од воде. Што се пак горње грађевине тиче, премда се по
заповести Ваше Светлости гради, али није толико пробитачно, јербо не сумњам
да се лети онде вино покварити неће.
О чему Вашој Светлости најучтивије јављајући јесам
25. фебруарија 1836.

Ваше Светлости

У Јагодини

Милостившега Господара

№ 673

верноподани
Петар Туцаковић

Оригинал АС, КК XII 819

742.
Јагодина, 26. фебруара 1836.
Петар Туцаковић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу обавештава о негодовању људи против кнеза Милете, који говоре да им је он
поотимао земљу. Из тапија и описа њихових парница, које шаље кнезу, нада
се да ће ипак доћи до поравнања и очекује кнежеву одлуку.
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Његовој Светлости,
Милостившему Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Команданта средоточне војене команде,
Полковника Петра Туцаковића всеподанејши
Рапорт
На предписаније Ваше Светлости под 24. т. м. № 646 у смотренију тербе
Г. Милете Радојковића и неки јагодински житеља, због муљкова, која Радојковић
у вароши Јагодини притјажава, најучтивије Вашој Светлости рапортом овим чест
имам представити да сам данас, по височајшем налогу, заједно с
Исправничеством окружија јагодинског, све његове претендаторе, који противу
Милете протестирају, да им је он њине земље поотимао, у Исправничество
призвали, и тапије њине, које су нам на исту земљу показивали видили и
прочитали, и на место плацева изишли, које смо и очима видили у чему се њина
парница састоји. Но будући да по дугом нашем уговарању то опет никако
поравнати и(х) нисмо могли, узрок пак тога зашто и(х) поравнати нисмо могли,
видиће Ваша Светлост обширно описаније парнице њине из рапорта славног
Исправничества окр. јагодинског.
Ја пак у име Бога сад полазим у Ћуприју, гди ћу височајшега Ваше
Светлости решенија о томе очекивати.
№ 55

Полковник

26. фебруарија 1836.

Петар Туцаковић

У Јагодини
Оригинал АС, КК XII 820

743.
Рашевица, 28. фебруара 1836.
Стеван Недељковић, темнићки капетан, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – изражава захвалност на указаном именовању.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
С највећим страхопочитанијем и преданосћу приступам к Светлому
Скуту и благодетељној десници Вашој возблагодарити као отцу отечества и
благодетељу Србскога рода на указаној ми височајшој милости, с којом сте ме
удостојили овог степена и ухлебљенија, с којим сам међу народом признан за
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показати се достојним званија и височајше милости Ваше Светлости и
испуњенија височајши налога Ваше Светлости осведочиће будућност битија
мога међу народом! за коју даноноћно молећи всевишњега творца да Вас Бог
поживи и светлејшу фамилију Вашу и да Вам Бог светлу мишицу Вашу укрепи и
мудро прављеније Ваше продужи.
јесам

О чему остајем всеподанејше љубећи скут и десницу Ваше Светлости
Ваше Светлости
28. фебруара 1836.

Милостивејшег Господара и Књаза Србског

У селу Рашевици

препокорни и верноподани

№ 764

Стеван Недељковић
капетан темнићски

Оригинал АС, КК XII 821

744.
Темнић, 28. фебруара 1836.
Кметови са народом темнићког среза кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–исказују задовољство и захвалност кнезу за новопостављене
среске старешине, истовремено се заветујући на верност.
Светли и премилостиви Господару наш
Са учињеном сада премилостивом Ваше Светлости променом, како са
новопостављеним срезским старешинама, тако и кметовима у овом срезу, сви
смо, СВЕТЛИ наш Господару и Књаже, пуно задовољни, нити умемо речима
изразити благодарност нашу за толика старанија, која Ваша Светлост,
чедољубиви родитељ, о нама носи.
Обећавајући се, као верни синови отечества, да ћемо и унапредак
најточније и најверније испуњавати дужности наше, који молимо Бога да Вас и
Вашу светлу фамилију поживи на многа и премнога љета! Да Вам Бог укрепи и
продужи мудро прављеније Ваше.
Примите, Милостивши Господару, ова наши(х) срца чувствованија, с
оном усердностију, којом је ми Вама подносимо.
Препоручујући се заједно с чадама и домовима нашима у превелику
милост Ваше Светлости, с којим остајемо љубећи светлејши скут и благодетељну
десницу Ваше Светлости, јесмо

18

Архивска грађа
У Темнићу

Ваше Светлости

28. фебруара 1836.

Милостивејшег нашег Господара и Књаза

№ 766

препокорни и верни подајници
кметови с народом среза темнићског

Оригинал АС, КК XII 822

745.
Обреж, 28. фебруара 1836.
Стеван Недељковић, капетан темнићког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу–по налогу из кнежевог писма, од 23. т. м. 1750 ока
ракије је послао у Пожаревац. Обавештава га да је у Избеници остало још 350
ока вина и 50 ока ракије.
Његовој Светлости, Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
Целог капетана среза темнићског
Окружија јагодинског, Стевана Недељковића
Всеподанејши рапорт
Височајше предписаније Ваше Светлости од 23. т. м. № 610 примио сам,
у ком ми налажете да налазећу Ваше Светлости ракију у врученом ми срезу
одправим у Пожаревац.
Који долазим препокорнејше Вашој Светлости јавити тако да сам одма с
уредбом речену ракију у суми 1750 ока са Смиљком, Ваше Светлости момком,
испратио.
С тим додатком јављајући всепокорнејше да је заостало у Избеници од
винограда Ваше Светлости 350 ока вина и 50 ока ракије, то није никуда отслато,
но будући да стоји у Избеници, гди је и пре било.
У Селу Обрежу

С којим остајем

28. фебруара 1836.

Ваше Светлости

№ 767

Милостивејшег Господара и Књаза
препокорни
Стеван Недељковић

Оригинал АС, КК XII 823
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746.
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
обавештава га да је, по добијеном налогу, поставио све кметове као главне у
њиховим селима.
Ваша Светлости, Милостивејши Господару!
По височајшему налогу Ваше Светлости од 11. феврурија т. г. № 415
наименовао сам и све оне кметове за главне своји(х) села кметове, које је Ваша
Светлост поменутим предписанијем назначити благоусердствовала. Народу од
стране Ваше препоручио сам да и(х) одсад за своје селске кметове признају и сав
народ среза овог с кметовима својим светли скут љубећи Вам понизнејше на
милости и поздраву благодаре и кметови обећавају се да ћеду дела сва точно и
савестно отправљати, која им наложена буду. Јесам
29. февруарија 1836.

Ваше Светлости

У Јагодини

всепокорнејши слуга

№ 760

Стеван Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 824

747.
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Кметови беличког среза са својим народом кнезу Милошу Обреновићу
у Крагујевцу–захваљују за новопостављене среске старешине и кметове,
наглашавајући да су њима веома задовољни.
Ваша Светлости, Милостивејши Господару!
Ми долуподписани кметови и сав народ среза беличког, с глубочајшим
страхопочитанијем приступамо к светлому скуту Ваше Светлости
возблагодарити на уредбама, које нам од Ваше Светлости преко
новопостављени(х) срезки старешина и кметова, с којима смо савршено
задовољни, и које уредбе с највећом радосћу и охотом испуњујемо, обећавајући
се као верни синови отечества да ћемо и(х) и унапредак најточније и најверније
испуњавати. За које молимо Бога да Вас и Вашу Светлу фамилију поживи на
многа и премнога љета, да Вам Бог укрепи и продужи мудро прављеније Ваше.
С којим остајемо, љубећи светлејши скут и благодетељну десницу Ваше
Светлости. Јесмо
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29. февруарија 1836.

Ваше Светлости

У Јагодини

Милостивејшего Господара

№ 762

верни подајници
Кметови с народом
Среза беличког

Оригинал АС, КК XII 825

748.
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–захваљује
на додељеном именовању.
Ваша Светлости, Милостивејши Господару!
С највећим страхопочитанијем и преданосћу приступам к Светлому
скуту и благодетељној десници Вашој возблагодарити као отцу отечества и
благодетељу Србског рода на указаној ми височајшој милости с којом сте ме
удостојили овог степена и ухлебљенија с којим сам међу народом признан за
показати се достојним званија и височајше милости Ваше Светлости и
испуњенија височајши налога Ваше Светлости осведоћиће будућност битија
мога мађу народом! за коју даноноћно молећи всевишњега творца да Вас Бог
поживи и светлејшу фамилију Вашу и да Вам Бог светлу мишицу Вашу укрепи и
мудро прављеније Ваше продужи.
О чему остајем всеподанејше љубећи скут и десницу Ваше Светлости
јесам
29. февруарија 1836.

Ваше Светлости

У Јагодини

всепокорнејши слуга

№ 761

Стеван Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 826

749.
Рашевица, 29. фебруара 1836.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – шаље
рапорт у коме обавештава кнеза да је, по налогу од 11. фебруара № 415,
наименовао све кметове за главне сеоске кметове, у складу са списком из
истог писма.
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Његовој Светлости,
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
Целог капетана среза темнићског
Окружија јагодинског
всеподанејши рапорт
Височајше предписаније Ваше Светлости од 11. т. м. № 415 заједно с
приложеним у њему списком кметова разни села подручног ми среза примио
сам, и одма сам по гласу истог списка све ове кметове за главне кметове селске
наименовао и народу исти села од имена Ваше Светлости препоручио да и(х)
убудуште за такове признати има, који је, како милостивејши поздрав Ваше
Светлости, тако и високу препоруку усердно и покорно примио и благодари.
Ја пак од моје стране препокорно благодарим Вашој Светлости на
милостивом опоминанију к дужности над вручени ми делима и желим се
достојан таковог показати.
С којим остајем
Ваше Светлости
29. фебруара 1836.
У селу Рашевици
№ 765
Оригинал АС, КК XII 827

Милостивејшег Господара и Књаза
препокорни
Стеван Недељковић

750.
Јагодина, 5. марта 1836.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
исказује родитељску бол због смрти своје кћерке јединице Милке.
КК XII 828 (1-2)
Крагујевац, 7. марта 1836.
Кнез Милош Обреновић Димитрију Ђорђевићу, пуковнику у пензији –
изражава своје саучешће у болу и несрећи, које су задесиле Димитрија.
Истиче да је он још раније, док је Димитрије био у Београду, сазнао ту
страшну вест, али је желео да код своје куће, у Јагодини, где ће му угодније
бити, дочека најжалосније сазнање.
КК XII 828 ( 3 )
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Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
С глубочајшим почитанијем усуђујем се ја Вашој Светлости највећу
жалост моју, којом ме је судба посетила до знања доставити; да сам ја намераво
ово дана отићи у Београд, а оданде кћери у Панчево прећи, но дошавши кући
застао сам писмо Њене Светлости Милостивејше Госпође и Књагиње, којим
изволела је јавити ми да је прељубезна јединица моја Милка 23. пр. м. у вечност
преселила се. Ова чемерна вест распорила је срце моје, бедног родитеља њеног,
утолико да до конца живота мога овај удар зарастити, нити њиме причињена
рана, залечити се може. Камо среће да сам ја, жалости достојан отац, њу заменио,
који сам и тако смрти подобан, и она да је мени очи затворила, онда би ја
умирући задовољно и весело с овог света очо, а сад никаква више веселост за
мене не остаје, и ово јошт мало дана живота мога тужићу за јединицом мојом,
горку судбу ову оплакивати.
Познавајући Ваше Светлости к мени у пуној мери благоволенија, усудио
сам се ја превелику ову жалост моју представити Вам, будући ми се чини да ћу
тим рану смрћу јединице моје причињену ми, ако не залечити, а оно бол њен
умалити, и сердцу мом одлакшати унеколико.
С најдубљом учтивошћу љубећи светли скут, остајем
У Јагодини

Ваше Светлости

5. марта 1836.

покорнејши слуга

№ 833

Димитриј Ђорђевић

Оригинал АС, КК XII 828 ( 1 - 2 )

Високоблагородному Господину Димитрију Ђорђевићу,
Пензионираному полковнику у Јагодини
С великим сожаљенијем читао сам писмо Ваше од 5. тек. којим ми
саопштавате нешчастије, које Вам се догодило, смерт једине кћери Ваше Милке.
Мени је та жалостна вест јошт онда овамо приспела, кад сте Ви овде били, но
нисам хотео овде извештавати Вас, већ сам желио да идете кући, где ће Вам
лакше и угодније бити подлећи тако силному удару судбине. И да ми нисте у
писму Вашем изражавали велику жалост Вашу, ја би о њојзи уверен био, а у исто
време не пропуштам уверити Вас да ту превелику жалост Вашу и ја с Вама у
пуној мери делим, но усред жалости помислим на промисл Божији, без кога ни
влас од главе наше одпасти не може, и ослоним се на вољу Божију, благодарећи
Бога, отца и благодетеља нашег. Јербо Бог, који уцвели, кадар је и обвеселити
човека у највећој туги његовој. Зато дакле, не треба очајавати ни у каквој беди,
која нас постигне, већ да се обратимо к светом Јевангелију, које нас на дужност
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христијанског терпенија опомиње. Утешите се, дакле, уколико је год могуће и
(нечитко) на Бога, спашајушћаго род человечески.
7. марта 1836.
У Крагујевцу
№ 833
Оригинал АС, КК XII 828 ( 3 )

751.
Опарић, 5. марта 1836.
Илија Вукићевић из Опарића кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–
моли за какву службу. Мада је већ био у кнежевој служби, није вичан
никаквом раду, те га моли да му помогне, како би преживео.
Ваша Светлост, Всемилостивејши Господару!
С глубочајшим почитанијем припадам ја долупотписати Вашој Светлости
всепокорнејше молећи да би благоусердствовали смиловати се на мене и
службом каквом даровати ме. Ја више година у служби Ваше Светлости бивши
нисам раду никаквом научен и потом не могу се од рада мог никада ни напретку
надати, а представљајући себе благоволеније које је Ваша Светлост према мени
док сам у служби био, а и после тога увек милостивејше и у пуној мери
благоизволила, усудио сам се с највећим страхопочитанијем ово понизнејше
прошеније представити за всемилостивејше решеније покорнејше молећи и
светли скут љубећи Ваш остајем с поданическом покорношћу.
Ваше Светлости
Милостивејшег Господара
и Књаза мог нижајши роб
Илија Вукићевић из Опарића
Оригинал АС, КК XII 829
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752.
Јагодина, 13. марта 1836.
Стефан Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о спроведеној лицитацији за кнежеве ливаде, напомињући да је до
сада лицитирано за 6 ливада 25 010 гроша. Пошто још две ливаде нису
лицитиране, очекује даља кнежева упутства.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
По височајшем налогу Ваше Светлости од 7. т. № 863 лицитирао сам ја у
споразуменију са Славним Исправничеством овдашњим ливаде Ваше Светлости
у подручном ми срезу наодеће се.
На држанима досад лицитацијама обећано је за ливаде, и како:
-

за ливаду купљену од Сонотарије
преко Лугомира лежећу ......................................... 3000 гр. чаршиј.

-

дугачку ливаду с ове стране Лугомира ................. 2510

-

велику ливаду купљену од Ћате
и код Ракитову лежећу ............................................ 4800

-

крчевине од Чучуковића узете ............................... 1900

-

јабучар од

-

велику ливаду код Тас ћуприје

~||~

купљени ........................ 800

на Белици лежећу ................................................... 12000 : 25 010 гр.
На ову суму изишле су досад ливаде; међутим, ја ћу лицитације и даље
продужити и донде лицитирати док од Ваше Светлости налог не добијем да
лицитација престане и ливаде, највише обећавшима лицитантима предаду, и
ондак по изданом ми височајшем налогу премерићу ливаде, и људе, који тим
начином купе и(х), послаћу Вашој Светлости с описанијем колико сам коме
ливаде и на ком месту продо.
Притом всепокорнејше достављам Вашој Светлости до знања да се осим
поменути(х) ливада јошт две ливаде налазе, које су и досад на рачун Ваше
Светлости кошене. Ове ливаде у величини износе:
Арсланова ................... 15 коса
а друга код Јосија ...... 10 ~||~ .
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Њи(х) нисам досад лицитирао, а како ћу у смотрењу њи(х) унапредак
поступити, всеучтивејше молим да благоусердствује Ваша Светлост
настављеније у том дати ми.
С глубочајшим страхопочитанијем, остајем
13. марта 1836.

Ваше Светлости

У Јагодини

всепокорнејши слуга

№ 964

Стефан Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 830

753.
Јагодина, 24. марта 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
честита кнезу Ускрс и шаље три кмета из свог среза да у његово име изразе
најлепше жеље свом господару.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
Височајше милости и благодељанија, које је Ваша Светлост досад мени
милостивејше указивати милост имала, тронула су сва моја чувства и пун
благодарности признателности и подајническе покорности дерзнуо сам,
наступајућег Христовог воскресенија праздник Вашој Светлости с глубочајшим
страхопочитанијем поздравити, молећи преблагог Бога да дозволи да га Ваша
Светлост са свом фамилијом Светлом и с премилим синовима Вашим, нашим
младим и Светлим Књазевима на млого година у савршеном здрављу дочекује и
проводи; притом всепокорнејше представљам Вашој Светлости да у име
врученог ми среза долазе три кмета да Вашој Светлости од стране овог среза
наступајући поздраве праздник.
С глубочајшим страхопочитанијем љубећи светли скут Вашој Светлости
остајем
24. марта 1836.

Вашој Светлости

№ 1147

всепокорнејши слуга

У Јагодини

Стеван Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 831
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754.
Јагодина, 27. марта 1836.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
извештава о извршеном попису ствари почившег оца проте Милоја, који је
начињен са јагодинским исправником, капетаном Стеваном, као и о дану за
који је одређена лицитација. Већ се зна да су за лицитирање заинтересовани
капетан Стефча, поп Огњан и протин зет. Моли за упутства шта да ради у
вези са две ливаде, протином земљом поред Белице и да ли да, кад иселе
протину унуку из једне од кућа које се лицитирају, покушају да нађу кућу, коју
би јој купили, како не би остала без крова над главом.
КК XII 832 ( 1 – 2 )
Пожаревац, 28. марта 1836.
Кнез Милош Обреновић Авраму Петронијевићу у Јагодини – налаже
шта треба радити и како на лицитацији продати заоставштину проте
Милоја. Ливада нека се лицитира, и наглашава да није тачно да је обећана
попу Огњану; земља поред Белице да се дâ братанцима и синовицама покојног
проте, па да је они међусобно поделе; за унуку протину купити неку кућу, а
лицитацију извести тако да се од понуђених кућа добије што више новца.
Могу се лицитирати одвојено или заједно, како Аврам сматра да је боље.
КК XII 832 ( 3 )
Ваша Светлост, Милостивејши Господару
Јучер, са исправником овдашњим капетан Стеваном и још некима одавде
пописали смо све вешти покојнога отца проте и што је сребрно било, потрпали у
једно сандуче скупа са новцима које се у готову нашло и однели у
Исправничество, а проче вешти у две собе позатварали и за лицитацију одредили
идућу среду у светлу недељу. То смо зато одложили, што ће ондак повесели
људи бити и може се нешто више пара за вешти узети, него сада. Поручили смо
међутим и калуђерима у Левачке и Ресавске манастире да ондак дођу, који ће
знам на неке аљине вољу имати. Сада остаје да Вас покорно припитам шта ћемо
с кућама и земљама да радимо. Куће има у једној авлији две и кад би се
преградом раздвојиле, остало би свакој по мало авлије и башчице. Муштерије су
главне на исте куће капетан Стефча, поп Огњан и протин зет. Капетан Стефча
рад је и обе куће узети са свим плацем, јербо, као за њега и треба му више плаца,
иначе неће ни лицитирати. Поп Огњан и Грк нису кадри и обе да исплате, мањ по
једну на особ, а жена Гркова виче до Бога, оће да дође к Вама, да Вам досађује с
молбом да јој једну из они кућа определите, говорећи да нема куд главе
склонити, ако ју истерамо из оне куће. С господином Ранђелом договарали смо
се и то, да потражимо какву кућу на друго место за њу, као што сте благоволили
при растанку ономад казати ми. Но досад јошт нисмо могли испод руке да
намеримо какву, да се може купити тако до две или три хиљаде гроша, пак да јој
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дамо пут тамо, а протине куће и обе у једно да лицитирамо, надам се да ће на
лицитацији појавити се и више муштерија кад би и(х) оставили непредвојене.
Друго, има два парчета ливаде, нешто је поп Анта крчио, а друго је прота од
једне буле купио, сад је једна ливада постала, има око 20 коса. Поп Огњан каже
да му је Ваша Светлост благоволила ову ливаду њему дати, а ја о том не знам.
Треће, има једна земља протина око 10 плуга код Белице, гди је Ваша Светлост
конаковала кад дођосмо комисијом за г. Милету и више је песковита, него добра,
као што мислим да ће се и Ваша Светлост опоменути за њу, онде је некад
кованлук Леонтија владике био, који је потом владика продао проти. Исто место
док је био прота с браћама заједно, крчили су га они, т. ј. браћа његова и
заједнички орали и сејали. Пошто су се браћа раздвојила, он је задржао ово место
опет за себе. Сада има од једнога брата два братанца, а од другога две синовице и
будући да братанчићи и синовице много плачу за ову земљу, кад би Ваша
Светлост благоволила, дати им ову, као део неки од имуштества протина, то би
задовољни и они остали. Како дакле за куће, оћу ли и(х) оставити непредвојене и
оћемо ли купити какву другу кућу протиној унуки, тако и за ливаде, оћемо ли
оставити за попа Огњана и оћемо ли поделит више речену земљу или понеку част
братанчићима и синовицама, или не, молим покорно да ме известите.
Целујући светлу десницу и скут, јесам Ваше Светлости
У Јагодини

покорнејши слуга,

27. марта 1836.

Аврам Петронијевић

Оригинал АС, КК XII 832 ( 1 – 2 )

Нашему совјетнику, каваљеру Авраму Петронијевићу
у Јагодини
Разумевши из известија Вашег од 27. тек. да сте определили лицитацију
ствари покојног проте Милоја у среду светлу, одобравам исто намереније.
За ону ливаду од 20 коса, за коју је говорио поп Огњан да смо њему
обећали, препоручујемо такође да ју лицитирате, па ко да више. Чудимо се како
је и могао поп Огњан говорити да смо ми њему обећали поклонити ливаду
протину, кад то не би ни лепо било ни праведно. Ми смо му казали да ће се
продавати протина добра и да ће имати прилику купити себи што и наместити се,
па тако нека и лицитира, ако што узети узхте.
Што се тиче оне земље од 10 плуга, одобравамо да се даде братанцима и
синовицама покојног проте, па нека се између њи(х) подели.
Унуки протиној гледајте те купите некакву кућу.

28

Архивска грађа
А за кућу мислимо да је најбоље да се тако лицитира, како ће више
изићи, које је нарочна цељ, па ако више изиђе, лицитирајући надвоје, а ви тако и
лицитирајте, ако ли више изиђе лицитирајући све уједно, а оно тако нека и буде.
Овом приликом прикључавамо Вам овде два писма грчка из Влашке
дошавша, не знамо шта се пише у њима. И будући да се треба писати, како у
Цариград, тако и у Влашку, то гледајте одма после те лицитације и дођите
овамо.
28. марта 1836.
У Пожаревцу
№ 1189
Оригинал АС, КК XII 832 ( 3 )

755.
Јагодина, 11. априла 1836.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–јавља о
трговини у Ћуприји, као и о суми новца, коју је узео за стоку ( за 916 овнова
добио је у готовом новцу 23 587 гроша ). Обавештава кнеза и о 10 000 ока
десетка, који је из Јагодине послат за Крагујевац.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
Не изостављам Вашој Светлости препокорно до знања доставити да сам
јуче у Јагодину дошо да пшеницу купујем. Данас ишо сам у Ћуприју и продо сам
беглукџијама овнове чивт по 51 гр. и 20 п. Скупље продати и(х) нисам мого, а и
овом ценом великим трудом и помоћу трговаца дао сам и(х) и потом за 916 брава
чивт по 51 гр. и 20 п. Рачунећи узео сам за овнове у готову новцу у новим
ирмилуцима 23 587 по чаршијском теченију пара. На вересију дати и(х) нисам
смео од чича Јокса, а опет млого сумњам да и(х) нисам јефтино дао и бојим се да
Вашој Светлости речена цена не буде повољна.
Што се тиче пшенице, всеучтивејше јављам да је у Окружију
јагодинском нашло се 10 000 ока десетка и овај испратили смо у Крагујевац, а
преко срезки(х) старешина разумео сам да у вилајету, а особито у Темнићу, може
се довољно купити плаћајући оку по 10 пара : јефтиније не дају људи, а овом
ценом куповати сумњам ја, и всепокорнејше молим да благоусердствује Ваша
Светлост настављеније у том дати ми.
11. априлија 1836.
У Јагодини
№ 1323
Оригинал АС, КК XII 833

Вашој Светлости
покорнејши слуга
Арсеније Андрејевић
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756.
Јагодина, 13. априла 1836.
Стефан Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу – шаље извештај у
вези са лицитацијом ливада, где напомиње да је до сада излицитирано 26 810
гроша за девет ливада. Такође, истиче да његов отац има тапију за део
последње ливаде, па моли кнеза да реши ово питање и о одлуци накнадно
обавести Михаиловића.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
По височајшем налогу Ваше Светлости од 14. марта т. г. № 964
продужио сам лицитације и једнако досад лицитиро сам ливаде, а всепокорнејше
доводим Вашој Светлости до знања да је на последњој лицитацији обећано:
1. за велику ливаду код Камените ћуприје .....................12 000 гроша
2. Сонторину ливаду ......................................................... 3 000 ~||~
3. дугачку ливаду с ове стране Лугомира ....................... 2 510 ~||~
4. Ћатину ливаду код Ракитова ........................................ 4 800 ~||~
5. крчевину Чучуковићску ................................................ 2 020 ~||~
6. јабучар

~||~

................................................

820 ~||~

7. ливада у Јосићу на .........................................................

470 ~||~

8. ~||~ Арсланова

780 ~||~

.........................................................

При том пре нисам дознаво за једно парче ливаде, које између башче
Миленкове и други(х) ливада, и ово
9. пронашо сам сад
и на држанима лицитацијама изишло је на .................

410 ~||~
26 810 гроша

по чаршијском теченију.
Муштерија слабо се налази, који би јошт лицитирали и то Вашој
Светлости всеучтивејше представљајући всепокорно молим за настављеније како
ћу даље у ствари тој поступити.
До ливаде код Камените ћуприје с краја има једно парче ливаде, на које
мој отац тапију има. Он је ово парче пре неколико година и косио, а после
присоједињено је поменутој ливади и ш њом заједно кошено је досад. Отац мој
казује да је Вашој Светлости представљо то, и да сте Ви обнарждити га у том
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смиловали се; ово његово престављење покорно Вашој Светлости изјављујући
молим да благоусердствујете височајше настављеније у том дати ми.
С глубочајшим страхопочитанијем целујући светли скут, остајем
У Јагодини

Ваше Светлости

13. априла 1836.

покорнејши слуга

№ 1373

Стефан Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 834

757.
Крагујевац, 6. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић Мити Симићу, арендатору јагодинског
кантара, у Јагодини–шаље му Објављеније, по коме се Мити Симићу поклања
аренда јагодинског кантара у трајању од 3 године, рачунајући од Ђурђевдана.
Објављеније
Арендатору кантара јагодинског,
Мити Симићу
Којим се даје на знање свакој власти нашој, а имено нашем Казначејству,
да смо ми показатељи и притјажатељи овог, Мити Симићу, за награђеније верне
његове и дуговремене службе при нама поклонили аренду кантара јагодинског
изишавши на лицитацији на 1314 гр. по порезскому теченију на три године,
рачунајући од Ђурђева дне текуће године, тако, да од њега никаква власт сербска
речену аренду за три речене године не наплаћује.
6. маја 1836.
У Крагујевцу
№ 1786
Оригинал АС, КК XII 835
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758.
Крагујевац, 7. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић Мити Симићу, арендатору јагодинског
кантара, у Јагодини - шаље Мити објављеније, које ће му служити као доказ
за предану му аренду јагодинског кантара.
Објављеније
Арендатору кантара јагодинског,
Мити Симићу
Којим се предаје аренда кантара јагодинског показатељу и притјажатељу
овог, Мити Симићу, житељу јагодинскому, на три године, рачунајући од Ђурђева
дне текуће године, и то ценом 1314 гроша по порезскому теченију на годину.
Ово објављеније служи њему као освидетелствованије пред надлежним
властима нашима. Он пак плаћаће аренду ову самом Казначејству нашему.
7. маја 1836.
У Крагујевцу
№ 1787
Отигинал АС, КК XII 836

759.
Јагодина, 12. маја 1836.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
захваљује кнезу што је послао доктора Антона, наглашавајући да му је сада
боље него раније.
Ваша Светлости, Милостивејши Господару!
С глубочајшим почитанијем усуђујем се Вашој Светлости до знања
доставити да ми се помоћу послатог од стране Ваше Светлости доктора Г.
Антона ослабљено здравље моје побољшало мало и у свему познајем да ми је сад
вала Богу боље.
Што је пак Ваша Светлост дознавши слабост моју смиловала се доктора
послати ми учтивејше благодарим и светлу десницу љубећи покорно молим да
благоусердствујете и унапредак у милости имате ме, јесам
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У Јагодини

Ваше Светлости

12. маја 1836.

покорнејши слуга

№ 1855

Димитриј Ђорђевић

Оригинал АС, КК XII 837

760.
Рековац, 24. маја 1836.
Јереј Ристо Поповић, Обрад Радосављевић, Вељко Јовановић, Иван
Бушетић, Милосав Степановић и други житељи Рековца кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле га за допуштење да траже новчану помоћ за
поправљање манастира од парохијана рековачке и крушевачке парохије, као и
од села у близини манастира.
Ваша Светлост, Милостивејши Господару!
Нас долупотписати рапорт
Којим глубочајшим страхопочитанијем ми долупотписати усуђујемо се
Вашој Светлости јавити и припадајући Вашему светлому скуту молити заради
наодећи се овде међ нама манастирка, који је већ неко време без икаквог
настојатеља и управитеља њему остао и сада већ (нечитко) се је и баталила, чега
ради припадајући скуту и целивајући светлу десницу Вашу молимо да бисте
благоизволели милосћу Вашом допустити нам да ради поменутог манастирка
прошенија за поправљеније њено прођемо, како по парокији рековачкој и
крушевачкој, тако и по околна села истог манастирка, која су се на то обећала, да
ћеду по височајшој милости Вашој радо у помоћ бити.
24. маја 1836.

Којим остајемо и јесмо

У Рековцу
№ 2035

Вашој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу нашему
всеподанејши раби
јереј Ристо Поповић
Обрад Радосављевић
Вељко Јовановић
Иван Бушетић
Милосав Степановић
и прочи

Оригинал АС, КК XII 838
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761.
Крагујевац, 24. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић рековачком пароху и народу – дозвољава
пароху да од народа замоли средства за поправку манастира, а народу
препоручује да, по свом могућству, учествује у поправци Божијег дома.
Објављеније
Пароху и обштеству рековачкому
Окр. јагодинског
Којим се дозвољава Пароху и Обштеству рековачкому да по селама,
припадајућима као парохије монастирку на оправљање истог монастирка
милостињу просити, и којим се препоручује благочестивим христијанима истог
села, да усердствују по могућству својему на оправљање истог Божијег дома.
№ 2038
24. маја 1836.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 839

762.
Опарић, 2. јула 1836.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – рапортира у вези са дописом од 25. јуна № 2431, којим се
разматра молба Радивоја Новаковића из Велике Дренове за ослобађање од
пореза. Он је сина и зета оделио; са зетом живи, а син је у посебном
домаћинству. Кмет тражи да сва тројица порез плаћају одвојено.

Његовој Светлости, Милостивејшему Господару
и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу
Подполковника левачког
Живка Шокорца рапорт
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Којим на височајше предписаније Ваше Светлости од 25. прошлог м. №
2431 у смотренију прошенија за ослобођења од пореза Радивоја Новаковића из
Велике Дренове, који ми казо је да има на својој баштини сина и зета и да је
баштину на сина и зета поделио и да он на тал зету дат сад живи и да сви тројица
порез плаћају. То је истина да је он баштину на сина и зета на поле разделио
сведочи му се (нечитко) сина. Кметови поменутог села иште све три главе порез
плаћају то нисмо смели изоставити зато што су подељене и Радивоје са зетом у
кућу, а сина оделио, које с глубочајшим стракопочитанијем достављајући до
знања Вашој Светлости милостившему Господару и Књазу Србском.
№ 60

Прочем остајем и јесам

2. јулија 1836.

Вашој Светлости всеподанејши

У Опарићу

Подполковник левачки
Живко Шокорац

Оригинал АС, КК XII 840

763.
Крагујевац, 9. јула 1836.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу, потпуковнику, старешини
лепеничког среза, у Полњој – строго га опомиње на дужност, коју је у обавези
да, као срески старешина испуњава. Пошто одбегли регрути још нису
приведени, наређује да се пооштри контрола и полицијски надзор у срезу и по
селима кметови повећају будност, у супротном – да их казни.
Нашему старешини среза лепеничког, окружија јагодинског,
подполковнику Живку Шокорцу у Полњој
Дошавши данас овамо из Пожаревца, к негодованију нашему разумели
смо да су многи рекрути одавде побегли, и то маом преко Левча, које нам је врло
противно, јербо смо се у вас уздали свагда да ћете на ово што мотрити и да ћете
свим кметовима наложити да, ако би који рекрут кроз које село левачко прошао,
одма се ухвати и Вама пошље, или се натраг врати. Зар Ви тако испуњавате
полицијску дужност? Зар по Ваши села свако може ићи, куд год оће и без
пасоша? Што се на Вас више уздамо, то све гори се и неуреднији показујете.
Уредите кметове Ваше, па нека добро мотре на дужности своје, јербо
данас смо послали побегше рекруте, које су људи по Вашим селама поналазили
слободно идуће: и ако унапредак не буду кметови испуњавали своје дужности,
Ви и(х) строго казните: ако ли Ви оћете да им се удобрите*, пошљите их к нама.
*и нећете да их казните
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№ 2698
9. јулија 1836.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 841

764.
Драгоцвет, 10. јула 1836.
Ранча Ђурић, механџија из Драгоцвета, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – моли да га, због осакаћености и неспособности за рад, ослободи
даљег плаћања пореза или аренде.
Његовој Светлости,
Милостивејшем Господару и Књазу,
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Јављамо нашу нужду, која је данашњим временом при нами, да смо је
добили у Чумићској механи, када јесте Муселим из Крагујевца ондашњим
временом ранио у Чумићима у механи К. Филипа из Сабанте; тако онда и нас је
ранио заједно; да сам остао сакат у леву и десну руку, и пак у леву ногу. Лежећи
полак године дана да не могу поступати никаквог здрава рада од оног времена и
сад се налазим у великој нужди. Но Вашој Светлости, као Милостивејшем
Господару, припадамо и просимо да би с нама расположили и нас од пореза
заоставили илити од аренде, за које ми држимо врло мало механе у селу
Драгоцвету, окружија јагодинског.
У Драгоцвету

Ваш свагда верни слуга

10. јулија 1836.

нижајши и покорнејши

№ 2742

Ранча Ђурић

Отигинал АС, КК XII 842
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765.
Јагодина, 26. јула 1836.
Аранђел Милосављевић, исправник јагодинског округа, и Стеван
Араницки, секретар Исправничества јагодинског, кнезу Милошу Обреновићу
у Крагујевцу – јављају да ће бити у свему спремни да помогну, ако затреба, у
вези са потребама војске главном војном комесару, Цветку Рајовићу, када се
гарда буде преместила у Ћуприју.
Њи(х)овој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу

Исправничества окружија јагодинског
всеподанејши рапорт
Предписаније Ваше Светлости од 25. т. № 3005 касатељно потреба
војени, које ћеду Главному Ваше Светлости комесару Г. Цветку Рајовићу, пошто
се гарда у Ћуприју премести, нуждне бити, примило је Исправничество ово и по
височајшем налогу Вашем биће у споразуменију са славним окружија ћупријског
Исправничеством поменутом Г. комесару у свему како се јави, рукопомоћ.
№ 1043

Исправник окружија јагодинског

26. јулија 1836.

Аранђел Милосављевић

У Јагодини

Секретар Исправничества
Стеван Араницки

Оригинал АС, КК XII 843

766.
Јагодина, 21. септембра 1836.
Живко Шокорац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
алијама ( пустим земљама ) које је, по претходном писму кнежевом, од 18.
септембра, испродавао сељацима, а не трговцима. Набраја коме је коју алију
продао, и напомиње да, уколико кнез није задовољан садашњим стањем, он то
може променити, мада, истиче, ова подела свима одговара.
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Ваша Светлост, Милостивејши Господару
Овде сам примио високо почитајемо писмо Светлости Ваше од 18. т. под
№ 3754 и разумео сам височајши налог, да алије левачке никаком трговцу не
продам, већ сељацима. Но ја сам по првом налогу Ваше Светлости сазвавши
сељаке и трговце за све алије левачке, изјавио им одобрење Ваше Светлости.
Сељаци нигди нису хтели сами да поузимљу алије без трговца, кроме што су
једну само у Темнићу именом Мареново сељаци сами узели. Такођер и у Левчу
Топоницу Медвеђани и Дреновци опет окружни сами сељаци узели, а оне проче,
сељаци у договору с неким трговчићима поузимали и што је потребно за сеоске
свиње и нагонице оставили су обашке, аоно што су отделили трговцима, то су
трговци о своме трошку већ и позаграђивали. Сада не има никаква сељака који
би оно од трговца поузимали, нити има овамо међу сељацима каква жалба за то.
Сви су задовољни с овим расположењем и овако будући ствар, усуђујем се Вашој
Светлости јавити, да је све у своме реду. Ако ли пак Ваша Светлост не узгодује
на то, но баш заповедате да трговцима ништа не оставимо, а оно молим, јавите
ми пак да тражимо из других нахија сељаке ибо овамо и не има, више који би или
под нагоницу или под одкуп алијске жирове тражили.
С страхопочитанијем остајем и јесам Ваше Светлости
У Јагодини

все покорнејши слуга

21. септемвра 1836. г.

Живко Шокорац

Оригинал АС, КК XII 844

767.
Јагодина, 15. октобра 1836.
Стеван Михаиловић, капетан, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– јавља, у вези са налогом од 10. октобра № 4079, да се одбегли Арапин, кога
кнез тражи, појављивао у Јагодини, овде се кратко задржао, прешао Мораву
код Сињег Вира и у Алексинцу, где се претварао да је луд, добио печат помоћу
ког је успео без проблема да пређе границу према Нишу.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару!
По височајшем налогу Ваше Светлости од 10. т. № 4079 одма сам тражио
да би пронаћи могао Арапина који је пре путујући кроз Србију с низамима
одавде из Јагодине одбегао, всепокорнејше одговарајући јављам Вашој
Светлости да поменути Арапин ни у срезу ни у окружију овом није се задржавао,
но како је овде са низамима приспео био, одма натраг узме пут и на Сињи Вир
пређе Мораву, које сам се сада о тому известио, кад сам момка и до тамо послао
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тражити, да известно о Арапину разумем, момак по трагу реченог Арапина и до
Алексинца дође и разуме онде да се Арапин као сулудаст учинио онде и дало му
Исправничество ондашње печат на артији да не би на стражи граничној
задржават био, и тако је прешао преко границе наше у Ниш.
По всемилостивејшој заповести Ваше Светлости за унапредак
всепокорнејше стараћу се обозрен бити у оваким делима и овди у вароши.
№ 213

Ваше Светлости

15. октомвра 1836.

покорнејши слуга

У Јагодини

Стеван Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 845

768.
Јагодина, 8. новембра 1836.
Михаило Грујовић, члан Управитељног совјета, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу–шаље спискове пореских обвезника јагодинског
округа из Јагодине и Параћина, напомињући да су плацеви премерени и
обележени. Пита да ли да овим људима продаје плацеве за које плаћају кирију
или ће наставити, као и до сада, да их обрађују и за њих плаћају кнезу.
Оригинал АС, КК XII 846 а)
Списак пореских глава које на алијама земљу зирате у јагодинском
округу, левачком срезу, са напоменом колико ко и какву земљу зирати и из ког
је села.
Оригинал АС, КК XII 846 б) (1-6)
Списак пореских глава, уз напомену колико ко има земље „на кућном
месту“ и ко има намеру да се сели у алију, а ко не.
Оригинал АС, КК XII 846 б) (7-10)

Високославному књажeско – србскому Управителному совјету
Члена његовог Михаила Грујовића –
Рапорт
По височајшему Његове Светлости милостивејшега Господара књаза
нашег налогу од 25. прошедша октомврија месеца № 4243 окончавајући
вторичниј препис правитељствени дућански плацева у Свилајенцу, Јагодини, и
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Параћину, имам чест такови препис речени касаба понаособ у списцима а, б, в.
Високославному Управителному совјету с примечанијем покорно поднети.
а) Да су у Јагодини, кроме под бинама наодећи се правитељствени
дућански плацева, прочи празни у списку означени плацеви уз пут десне и леве
стране као наставак чаршије на њивама кукурузним, премерени и побележени.
Имаоци такови њива, који су у прву и сада у вторичну меру и препис
побележени, оће сваки свој део да одкупе, ако им се цела дужина њива под
тапију даде, при првом пак мерењу, били су сви задовољни, да им се по 20 фати
дужине даде, па да по талир на фат плате колико кому с лица у ширину западне.
На зактевање они људи, премерио сам им целу дужину њива, казавши им да ћу
жељу њину до височајшега знања принети, и зато плацеве по првој процени, сада
изоставио сам уписати (као пре класу трећу), јер ако височајша воља
возпоследује, да им се целе дужине њива у тапију препишу, усуђујем се
приметити да би право било да по два талира на фат ширине с лица плате.
б) У Параћину, по списку празни плацева као наставак чаршије јесу на
ледини, на које се за овај пар нико записати није хотео.
Вакупски пак под бинама наодећи се плацеви (који су у препис и меру
побиљежени) овогодишњи приход благоволила је Његова Светлост,
милостивејши Господар и књаз наш новограђеној цркви параћинској даровати;
сада пошто су и ти плацеви премерени и пописати, питају људи, који бине своје
на истим плацевима имају, оће ли им се дозволити да одкупе плацеве, или ће
кирију у речену и унапредак цркви давати.
№ 17

Член Управителног совјета

8. ноемврија 1836.

Михаило Грујовић

У Јагодини
Оригинал АС, КК XII 846 а)

Списак
Порески глава који на алијама земљу зирате
и имено колико која и какве земље зирати
и из ког су села
у Окружију јагодинском
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Алија Лукар

Број

Име и презиме

прески
глава

дана орања

ккса ливада

мотика
виноградаа

число
Из ког су
села

1.

Миљко Маринко.

2

10

20

2

Лукара

Насељени у

2.

Панто Ђорђевић

1

4

20

/

~||~

Лукар од 20

3.

Димитрије Јованов.

1

3

3

/

~||~

година

4.

Гмитар Марков.

1

7

15

/

~||~

5.

Милосав Мијаил.

1

3

1

/

~||~

/

4

3

/

~||~

2

9

15

/

~||~

8

40

77

2

6.

7.

Радојица Станисав.
Јован Илић
сума

Примечаније

Удовица и
сирота

1.

Милован Ђорђев.

1

3

/

/

Урсуле

У истој алији

2.

Радован Ђорђев.

1

5

/

/

~||~

крчили и

3.

Иван Ђорђевић

2

6

/

/

~||~

држе

4

Симо Милосављев.

2

5

5

/

~||~

6

19

5

сума
1.

Илија Петровић

1

/

5

/

Цикоте

2.

Панто Петровић

1

/

5

/

~||~

3.

Триун Јованов.

1

/

5

/

~||~

4.

Јова Симоновић

1

2

/

/

~||~

5.

Гмитар ~||~

1

2

/

/

~||~

6.

Ђорђе Тодоровић

1

2

/

/

~||~

6

6

15

сума
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суме
1.

Лукар

8

40

77

2

лукарско

2.

Урсулачко

6

19

5

/

урсулачко

3.

Цикотско

6

6

15

/

цикотско у

алији Лукару

20

65

97

2

Примечаније

Алија Весељак

дана орања

ккса ливада

мотика
виноградаа

Из ког су
села

1.

Љубисав Степано.

2

6

/

/

Цикота

2.

Триун Миливојевић

1

2

/

/

~||~

3.

Аврам

~||~

1

4

/

/

~||~

4.

Обрад Марков.

1

3

/

/

~||~

5.

Мина Петровић

2

/

8

/

~||~

6.

Јеремија Петровић

1

/

4

/

~||~

7.

Мијаило Петровић

1

/

4

/

~||~

8.

Андреа Миловано.

2

8

/

/

~||~

9.

Ђорђе Миљковић

1

6

/

/

~||~

10.

Андреја Николић

2

6

/

/

~||~

11.

Максим

~||~

1

4

/

/

~||~

12.

Милутин ~||~

1

4

/

/

~||~

/

4

/

/

~||~

16

47

16

/

Број

прески
глава

число

13.

Име и презиме

Гајо Николић
сума

42

Ослобођен
писмом кња.

Архивска грађа
Алија Топола

ккса ливада

мотика
виноградаа

Стеван Адамовић

дана орања

1.

Име и презиме

прески
глава

Број

число
Из ког су
села

1

5

4

/

Тополе

Насељени од
17 година
убог

2.

Радисав Максимо.

1

3

5

/

~||~

3.

Милован Милошев.

/

4

6

/

~||~

4.

Стојадин Милојевић

1

4

6

/

~||~

/

4

3

/

~||~

3

20

24

/

2

6

5

/

Драгашевац

5.

Степан Илић
сума

1.

Радивоје Николић

2.

Ниче Ђорђевић

1

4

9

/

~||~

3.

Величко Јовић

2

4

10

/

~||~

4.

Милош Радосављевић

1

2

6

/

~||~

5.

Вучко Милованов.

1

3

8

/

~||~

6.

Живко Стојановић

1

2

3

/

~||~

7.

Ђорђе Милићевић

1

1

3

/

~||~

8.

Срећко Ристић

1

/

2

/

~||~

9.

Јеремија Вилипов.

2

/

2

/

~||~

10.

Стеван Николић

1

2

5

/

~||~

11.

Милош Марков.

1

4

7

/

~||~

12.

Павле Марковић

1

3

4

/

~||~

13.

Нестор Недељков.

3

10

8

/

~||~

14.

Никола Недељков.

2

4

6

/

~||~
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15.

Ничо Старчевић

3

12

12

/

~||~

16.

Величко Максим.

1

2

/

/

~||~

17.

Илија Адамовић

1

3

8

/

~||~

18.

Милисав Мијаило.

1

/

5

/

~||~

19.

Јова Миљковић

1

3

2

/

~||~

20.

Војин Веселинов.

2

/

1

/

~||~

21.

Јоцо Милојков.

1

/

2

/

~||~

22.

Тодор

1

/

1

/

~||~

23.

Благоје Милисавље.

1

4

1

/

~||~

24.

Павле Јовановић

3

/

8

/

~||~

25.

Видоје Адамовић

1

2

/

/

~||~

36

71

123

~||~

сума

Алија Топола

мотика
виноградаа

2.

ккса ливада

Милован Ристић

дана орања

1.

Име и презиме

прески
глава

Број

число
Из ког су
села

3

10

/

/

Лоћике

2

7

/

/

Медоје-

Радосав Стојановић

вац
3.

Стојадин Здравковић

1

1

/

/

~||~

4.

Анто Ђурђановић

2

4

/

/

~||~

5.

Илија Ђорђевић

1

2

/

/

~||~

6.

Лазар Марјановић

1

2

/

/

~||~
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7.

Никола Кузмано.

1

1

/

/

~||~

8.

Дмитар Здравко.

1

1

/

/

~||~

9.

Вучко Кузмановић

1

1

/

/

~||~

10.

Маринко Јовановић

1

1

/

/

~||~

14

30

сума

Алија Топоница

ккса ливада

мотика
виноградаа

1.

дана орања

Име и презиме

прески
глава

Број

число
Из ког су
села

2

/

3

/

Дренове

Примечаније

Јеврем Исаиловић
Мале
2.

Миленко Ђорђевић

1

3

/

/

~||~

3.

Арсо Радовановић

1

/

2

/

~||~

4.

Цветко Вилипов.

1

1

2

/

~||~

5.

Милутин Милован.

2

3

/

/

~||~

6.

Живан Вилипов.

2

3

/

/

~||~

7.

Живко Петковић

1

3

/

/

~||~

8.

Милић Милошев.

/

/

2

/

~||~

10

13

9

сума
1.

Саво Мијаиловић

2

/

4

/

Страгара

2.

Стеван Додић

2

1

/

/

~||~

4

1

2

6

/

/

Милу-

сума
1.

дете

4

Томо Додић

товца
2.

Јован Додић

1

4

/

/

~||~

3.

Милисав Дробњак

3

10

/

/

~||~
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4.

Младен Пантић

1

2

/

/

~||~

5.

Милутин Миликић

1

4

/

/

~||~

6.

Петар Додић

1

3

/

/

~||~

7.

Јован Радисавље.

1

3

/

/

~||~

8.

Спасоје Давидовић

1

3

/

/

~||~

9.

Радисав Вучић

1

4

2

/

~||~

10.

Милић Вучић

3

12

/

/

~||~

11.

Никола Божић

2

2

/

/

~||~

12.

Милосав Миљков.

3

6

/

/

~||~

13.

Вучета Радковић

3

3

/

/

~||~

23

62

2

/

сума

Алија Топоница

ккса ливада

мотика
виноградаа

Вукоје Ивановић

дана орања

1.

Име и презиме

прески
глава

Број

число
Из ког су
села

1

1 1/2

/

/

Дренове
Велике

2.

Анђелко Левићанин

1

2

/

/

~||~

3.

Саво Миленковић

1

3

2

/

~||~

4.

Младен Николић

1

1

/

/

~||~

5.

Миладин Николић

1

1

1

/

~||~

6.

Живко Јовановић

1

1 1/2

1

/

~||~

7.

Милојко Ђурић

2

1 1/2

/

/

~||~

8.

Миливоје Ђурић

1

/

2

/

~||~

9.

Мијаило Гашић

1

/

2

/

~||~

10.

Ранђел Качаревић

1

/

2

/

~||~

46
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11.

Миладин Качаровић

1

/

3

/

~||~

12.

Милосав Иванов.

1

1

/

/

~||~

13.

Никола Ч(Џ)атић

1

2

/

/

~||~

14.

Јован Ступљанин

1

2

/

/

~||~

15.

Радосав Ч(Џ)атић

1

1

/

/

~||~

16.

Ћиро Ч(Џ)атић

1

/

2

/

~||~

17.

Гмитар ћурчија

2

1

/

/

~||~

18.

Павле Ђерковић

2

/

1

/

~||~

19.

Златан Јованов.

1

1

/

/

~||~

20.

Стеван Арсић

1

/

1

/

~||~

21.

Мијаило Лекић

1

1

/

/

~||~

22.

Вуле Николић

2

2

1

/

~||~

23.

Ђорђе Мијаилов.

1

2

1

/

~||~

24.

Стојко Миленков.

1

1

/

/

~||~

25.

Бојко Миленко.

1

1

/

/

~||~

26.

Стеван Јовановић

/

1

/

/

~||~

27.

Обрад клубар

1

1

/

/

~||~

30

28 1/2

1
9

сума
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Алија Комаране

дана орања

ккса ливада

мотика
виноградаа

Из ког су
села

1.

Илија Миљковић

1

10

10

2

Комаране

Насељено од

2.

Павле Миловановић

1

12

8

10

~||~

50 година

3.

Мијало Милованов.

2

7

6

/

~||~

4.

Благоје Станисавље.

1

6

7

3

~||~

5.

Симо Јовановић

/

6

7

/

~||~

6.

Степа Стевановић

1

4

8

4

~||~

6

45

46

19

У
Комаране

Број

прески
глава

число

Име и презиме

сума

Примечаније

дете

Ово може припасти Коњушанима, Љубавчанима,
а Комаранци нека сиђу у село Љубаву

Алија Мареново

дана орања

ккса ливада

мотика
виноградаа

Из ког су
села

1.

Радосав Стевановић

1

2

/

/

Мареново

Насељено од

2.

Васо Ђорђевић

1

2

2

/

~||~

35 година

3.

Стеван Илић

1

5

2

/

~||~

4.

Илија Стевановић

2

5

/

/

~||~

Број

прески
глава

число

Име и презиме

48
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5.

Анђелко Весић

1

5

2

/

~||~

6.

Станко Миљковић

1

3

2

/

~||~

7.

Марјан Миљковић

1

5

2

/

~||~

8.

Марко Мишић

1

4

6

/

~||~

9.

Павле Гмитровић

1

3

/

/

~||~

10.

Петко Милатовић

1

12

4

/

~||~

11.

Петар Милатовић

1

8

6

/

~||~

12.

Сава Петровић

1

3

1

/

~||~

13.

Милета Стеванов.

1

5

4

/

~||~

.

/

2

2

/

~||~

Осл. Писмом

14.
Вучко Спасојевић

књажевим
15

Никола Спасојевић
сума

1.

1

4

2

15

68

35

1

1

/

/

~||~

/

Залаго-

Јевто Вилиповић

јевца
2.

Марко Бећаровић

1

3

/

/

~||~

3.

Петар Бећаровић

1

2

1

/

~||~

4.

Никола Бећаровић

1

2

5

/

~||~

5.

Анђелко Живков.

2

4

/

/

~||~

6.

Миленко Ђорић

1

1

/

/

~||~

7.

Сава Илић

1

2

/

/

~||~

8.

Мијаило Илић

1

2

/

/

~||~

9.

Павле Илић

1

2

3

/

~||~

10

19

9

сума

Алије у Срезу левачком, Окружија јагодинског,
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Стареш. Живка Шокорца, подполковника
№ 4265
Оригинал АС, КК XII 846 б) (1-6)

Списак
Порески глава који на алија земљу зирате,
сад пак у овом назначујем колико која на кућном месту земље има
и који волу у алију селити се, који не волу
у окружију јагодинском

коса
ливада

мотике
виноград.

шљива

који воле
у алију

који не
воле

3

6

1½

150

/

1

Цикота

1

4

4

/

120

/

1

~||~

Мина Мијаиловић

2

3

3

2

80

/

1

~||~

4.

Јеремија Мијаилов.

1

2

1

1

60

/

1

~||~

5.

Мијаило Мијаило.

1

2

1

1

60

/

1

~||~

6.

Тривун Мијаиловић

1

1

2

/

40

/

1

~||~

7.

Аврам Мијаило.

1

2

3

/

70

/

1

~||~

8.

Ђока Смиљковић

1

5

5

/

120

/

1

~||~

9.

Мијаило Милова.

1

1

/

1

40

/

1

~||~

10.

Андреа Миловано.

1

1

/

1

30

/

1

~||~

11.

Максим Никол.

1

2

1½

1

60

/

1

~||~

12.

Андреа Николић

2

4

4½

2

80

/

1

~||~

Име и презиме

пореске
главе

из ког
су села

Број

дана
орања

Алија Весељак

1.

Љубосав Степан.

2

2.

Обрад Мијаиловић

3.

50
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13.

Милутин Нико.

/

1

1

1

50

/

1

~||~

14.

Гајо Николић

/

2

3

1

70

/

1

~||~

да се да Цикоћанима

Алија Лукар
1.

Илија Петровић

1

2

2

3

150

/

1

Цикота

2.

Панто Петровић

1

2

2

1

150

/

1

~||~

3.

Триун Јовановић

1

4

5

2

100

/

1

~||~

4.

Јово Симоновић

1

3

3

2

60

/

1

~||~

5.

Гмитар Симонов.

1

3

3

2

60

/

1

~||~

6.

Ђорђе Тодоровић

1

3

3

2

60

/

1

~||~

да дигну руке
1.

Милован Ђорђевић

1

1

3

2

50

/

1

Урсуле

2.

Радован Ђорђевић

1

/

2

2

200

/

1

~||~

3.

Иван Ђорђевић

2

2

6

3

60

/

1

~||~

4.

Симон Милосав.

2

1

5

/

500

/

1

~||~

да дигну руке
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Број

Име и презиме

пореске
главе

дана
орања

коса
ливада

мотике
виноград.

шљива

који воле
у алију

који не
воле

Алија Топола
из ког су
села

1.

Милован Ристић

2

3

3

10

500

1

/

Лоћика

1.

Паунко Стојановић

2

/

6

12

400

1

/

Медојевац

2.

Анто Ђурђановић

2

6

1

7

300

/

1

~||~

3.

Стојадин Здравковић

1

2

2

2

200

/

1

~||~

4.

Марјан Лазаревић

1

2½

/

1

100

/

1

~||~

5.

Вучко Кузмановић

1

6

2

2

400

/

1

~||~

6.

Гмитар Здравков.

1

4

1

2

200

/

1

~||~

7.

Илија Ђорђевић

1

2

/

4

300

1

/

~||~

8.

Никола Кузмановић

1

4

2

3

100

/

1

~||~

9.

Маринко Јовановић

1

2

2

3

300

/

1

~||~

1.

Радивоје Николић

2

1½

1

6

60

/

1

Драгашевац

2.

Нича Ђорђевић

1

2

1

8

700

/

1

~||~

3.

Величко Јовић

2

3

/

5

200

/

1

~||~

4.

Милош Радосавље.

1

1

1

1

200

/

1

~||~

5.

Ђорђе Милићевић

1

3

2

6

150

/

1

~||~

6.

Вучко Милованов.

1

1

1

3

200

/

1

~||~

7.

Нича Недељковић

2

1½

/

8

150

/

1

~||~

8.

Павле Марковић

1

2½

/

4

200

/

1

~||~

9.

Милисав Мијаило.

1

3

/

6

60

/

1

~||~

10.

Јово Миљковић

1

1

1

6

200

/

1

~||~

11.

Величко Максимо.

1

½

/

/

150

/

1

~||~

12.

Павле качар

1

1

/

4

60

/

1

~||~
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13.

Ничо Старчевић

3

4

/

9

300

/

1

~||~

14.

Нестор Недељков.

2

2

/

12

600

/

1

~||~

15.

Стеван Николић

1

2

/

2

60

/

1

~||~

16.

Живко Стојановић

1

2

/

3

70

/

1

~||~

17.

Благоје Милисављев.

1

2

2

4

150

/

1

~||~

18.

Војин Веселиновић

1

3

/

1

50

/

1

~||~

19.

Јоцо Милојков.

1

2

/

1

40

/

1

~||~

20.

Тодор Милојков.

1

½

/

/

10

/

1

~||~

21.

Илија Адамовић

1

2

/

3

40

/

1

~||~

22.

Видоје Адамовић

1

2

1

2

40

/

1

~||~

23.

Лука Цветковић

1

1

1

3

160

/

1

~||~

24.

Срећко Ристић

1

4

2

2

200

/

1

~||~

25.

Вилип Јеремић

2

10

4

5

100

/

1

~||~

26.

Милош Марков.

1

2

1

4

100

/

1

~||~

из ког су
села

Да се прида овим селима

Број

Име и презиме

пореске
главе

дана
орања

коса
ливада

мотике
виноград.

Шљива

који воле
у алију

који не
воле

Алија Топоница

1.

Томо Додић

2

3

6

8

60

/

1

Милутовца

2.

Јован Додић

1

2

5

5

100

/

1

~||~

3.

Милисав Дробњак

3

3

20

6

200

/

1

~||~

4.

Андреа Пантић

3

8

15

7

/

/

1

~||~

5.

Милутин Миликић

1

3

8

4

200

/

1

~||~

6.

Петар Додић

1

2

8

6

120

/

1

~||~
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3

10

5

100

/

1

~||~

1

/

/

2

/

1

/

~||~

Радисав Вучић

1

2

3

2

30

/

1

~||~

10.

Милић Вучић

3

4

6

6

100

/

1

~||~

11.

Милосав Додић

3

3

6

5

120

/

1

~||~

12.

Никола Божић

2

3

4

3

250

/

1

~||~

13.

Вучета Радковић

3

4

4

6

200

/

1

~||~

1.

Јеврем Исаиловић

2

10

10

12

600

/

1

Дренова
Мала

2.

Миленко Ђорђевић

1

5

3

2

70

/

1

~||~

3.

Арсо Радовановић

1

4

2

3

50

/

1

~||~

4.

Цветко Вилиповић

1

5

1

1

60

/

1

~||~

5.

Живко Петковић

1

5

3

8

200

/

1

~||~

6.

Видан Вилиповић

1

3

1

1

50

/

1

~||~

7.

Милутин Милова.

1

4

3

2

100

/

1

~||~

2

4

2

6

120

/

1

~||~

7.

Јован Радисављевић

8.

Спасоје Давидовић

9.

8.

1

1.

Саво Мијаиловић

2

4

10

5

100

/

1

Страгара

2.

Стеван Додић

2

3

7

5

50

/

1

~||~

Да се, расположивши, да овим селима
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Број

Име и презиме

пореске
главе

дана
орања

коса
ливада

мотике
виноград.

Шљива

који воле
у алију

који не
воле

Алија Топоница

1.

Вуле Николић

2

3

6

4

200

/

1

Дренова
Велика

2.

Вукоје Ивановић

1

4

5

4

250

/

1

~||~

3.

Мијаило Лакић

1

2

3

3

50

/

1

~||~

4.

Миладин Качаревић

1

3

4

2

60

/

1

~||~

5.

Миладин Николић

1

1

/

2

40

/

1

~||~

6.

Бојко Миленковић

1

½

1

2

30

/

1

~||~

7.

Младен Николић

1

½

1

1

50

/

1

~||~

8.

Милојко Ђурић

2

3

4

4

100

/

1

~||~

9.

Миливоје Ђурић

1

1½

1

2

55

/

1

~||~

10.

Живко Јовановић

1

2

3

2

120

/

1

~||~

11.

Павле Ђерковић

2

3

3

2

30

/

1

~||~

12.

Обрад Милутино.

1

2

2

3

60

/

1

~||~

13.

Мијаило Гашић

1

2

8

3

120

/

1

~||~

14.

Милосав Ивановић

1

2

2

3

50

/

1

~||~

15.

Никола Јовановић

1

2

3

4

70

/

1

~||~

16.

Ћиро Чатић

1

2

2

2

60

/

1

~||~

17.

Анђелко Левићанин

1

1½

4

3

60

/

1

~||~

18.

Сава Миленковић

1

1

1

3

30

/

1

~||~

19.

Стојко Миленков.

1

1

1

1

40

/

1

~||~

20.

Младен Златановић

1

2

2

2

50

/

1

~||~

21.

Гмитар ћурчија

2

2

3

5

120

/

1

~||~

22.

Аранђел Качарев.

1

1½

3

2

30

/

1

~||~

23.

Радосав Џатић

1

4

4

3

50

/

1

~||~
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24.

Јован Белостарчев.

1

4

7

25.

Стеван Арсић

1

1½

1

5
2

65

/

1

~||~

70

/

1

~||~

Да се да Дренови
26.

Стеван Јовановић

27.

Ђока Мијаиловић
У истој с кућом седе

Оригинал АС, КК XII 846 б) (7-10)

769.
Јагодина, 30. децембра 1836.
Стефан Михаиловић, капетан, члан Исправничества, и Стеван
Араницки, секретар Исправничества, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– јављају да су примили указ кнежев од 26. децембра у вези са Синором и
потребама које су актуелне. Овај указ биће представљен и најревносније од
народа поштован. Такође, напомињу да ће народу прочитати и објаснити
писмо управљено на среске старешине и народ, а она писма, добијена од
Управитељног совјета, враћају уз ово писмо.
Његовој Светлости,
Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу

Исправничества окр. Јагодинског
всеподанејши рапорт
Височајши указ Ваше Светлости од 26. т. № 5153 касатељно Синора
обшћествени и уживања земље у смотрењу пуштања стоке у пашу и сеченије
шуме за огрев и проче потребе, примило је Исправничество ово, и исто
обнародоваће и најревностније настојаваће да то народ окружија овог набљудава:
К горереченом указуприкључено на среске старешине и народ окружија
овог управљено Ваше Светлости писмо прочитаће Исправничество народу и
подробно истолковаће га, а предписаније Управитељног Совјета од 5. јулија №
37 ⁄ 617 и 25. јунија т. г. № 1459 гласећа о синорима атара обшћествени прилаже
Исправничество рапорту овом и с највећим страхопочитанијем повраћа и(х)
Вашој Светлости.
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№ 1785

Исправничества окр. јагодинског член

30. декемврија 1836.
У Јагодини

цели капетан
Стефан Михаиловић
Секретар Исправничества
Стеван Араницки

Оригинал АС, КК XII 847

770.
Крагујевац, 3. јануара 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – шаље списак алија у јагодинском окружију са списком особа
којима су продате.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу Србском
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Подполковника левачког
Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
По устменом налогу Ваше Светлости продали смо алије наодеће се у
окружију јагодинском од који прилажем списак поименце коме смо и како
продали.
Подполковник левачки
Живко Шокорац
Списак
Од алија наодећи се у окружију јагодинском
Алија Топоница дана орања

име и презиме
1. Јеврем Исаиловић

по 4

по 3

сума

из ког

талира

талира

гроша

су села

/

/

Дренова Мала

1

2. Видан Филиповић

/

1¾

/

~||~

3. Живко Петровић

/

1

/

~||~
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4. Милутин Милова.

/

1

/

~||~

5. Миленко Ђорђевић

/

1

/

~||~

6. Цветко Вилиповић

/

¾

/

~||~

7. Арсо Радовановић

¾

/

/

~||~

8. Милић Милош.

/

½

/

~||~

6

250

/

/

Страгаре

¾

/

/

~||~

сума .... 1 ¾

/

70

сума .... 1 ¾

1. Сава Мијаиловић

1

2. Стеван Додић

1. Милисав Дробњак

2

/

/

Милутовац

2. Милутин Додић

1

/

/

~||~

3. Јован Додић

1

/

/

~||~

4. Спасоје Давидовић

¾

/

/

~||~

5. Јован Радисављевић

¾

/

/

~||~

/

/

~||~

/

/

~||~

6. Милутин Милић

1

7. Петар Додић

¾

8. Радисав Вучић

2

/

/

~||~

9. Милић Вучић

2

/

/

~||~

/

/

~||~

10. Никола Барић

¾

11. Милосав Додић

1

/

/

~||~

12.Вучета Радковић

1

/

/

~||~

¾

/

/

~||~

сума ....14 ¾

/

590

13. Младен Пантић

Медвеђани за планину дали ........................................... 500
Такођер Великодреновци ............................................... 500
1000
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Алија Топоница дана орања
1. Милојко Ћирић

2

/

/

2. Живко Јовановић

1½

/

/

~||~

3. Ђоко Мијаиловић

1¾

/

/

~||~

½

/

/

~||~

4. Радивоје Павловић

Дренове Велике

5. Миливоје Ђурић

1

/

/

~||~

6. Миладин Николић

1

/

/

~||~

7. Младен Николић

1

/

/

~||~

8. Стеван Јовановић

¾

/

/

~||~

9. Милосав Иванов.

½

/

/

~||~

1¼

/

/

~||~

11. Никола Јовановић

¾

/

/

~||~

12. Анђелко Левићанин

½

/

/

~||~

10. Златан Јовановић

13. Вуле Николић

1

/

/

~||~

14. Вукоје Ивановић

1

/

/

~||~

15. Рајко Миленков.

½

/

/

~||~

16. Станко

~||~

½

/

/

~||~

17. Сава

~||~

1¼

/

/

~||~

18. Ранђел Качарев.

1

/

/

~||~

19. Миладин ~||~

1¼

/

/

~||~

20. Мијаило Лакић

½

/

/

~||~

21. Јован Милосављевић

¾

/

/

~||~

22. Никола Радивојев.

1¾

/

/

~||~

23. Милован Почеков.

½

/

/

~||~

24. Мијаило Ступљанин

½

/

/

~||~

25. Илија Ивановић

¼

/

/

~||~

26. Обрад клубар

¾

/

/

~||~

27. Стеван Арсић

½

/

/

~||~
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28. Ћиро Џатић

1

/

/

~||~

29. Радосав ~||~

1

/

/

~||~

30. Дмитар ћурчија

¾

/

/

~||~

31. Милован кошар.

¼

/

/

~||~

27 ½

/

1100

Алија Коморане дана орања
1. Степан Стеванов.

¼

/

/

Коморана

2. Мијаило Милованов.

3½

/

/

~||~

3. Павле Милованов.

3

/

/

~||~

4. Илија Миљковић

3

/

/

~||~

5. Благоје Станисављ.

3

/

/

~||~

6. Симо Јовановић

1½

/

/

~||~

14 ¼

/

570

сума

Љубовци и Коњушани
за планину

..................................................................

2190 гроша

Алија Мареново дања орања
1. Марко Мишић

Мареново

3½

/

/

1

/

/

~||~

2. Станко Миљковић
3. Петко Милојков.

4

/

/

~||~

4. Петар Милатовић

2

/

/

~||~

/

/

~||~

5. Саво Петровић

½

6. Павле Митровић

1

/

/

~||~

7. Милета Стеванов.

2

/

/

~||~

/

/

~||~

8. Васо Ђорђевић

½
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9. Стеван Илић

¾

/

/

~||~

10. Анђелко Васић

1

/

/

~||~

11. Никола Спасојевић

1

/

/

~||~

½

/

/

~||~

13. Марјан Миљковић

¾

/

/

~||~

14. Илија Стевановић

¾

/

/

~||~

15. Радосав

¼

/

/

~||~

19 ¾

/

3¾

/

/

Залогојевца

2. Крста Вилиповић

¼

/

/

~||~

3. Марко Бећаровић

1¾

/

/

~||~

4. Анђелко Живковић

1

/

/

~||~

12. Вучко

~||~

~||~
сума

1. Никола Бећаровић

790 гроша

5. Сава Илић

¾

/

/

~||~

6. Мијаило Илић

¾

/

/

~||~

7. Павле Илић

¾

/

/

~||~

8. Миленко Ћорић

¼

/

/

~||~

7¾

/

310 гроша

Алија Топола дана орања
1. Никола Ђорђевић

1¾

/

/

Драгошевац

2. Милош Ковијанић

½

/

/

~||~

3. Величко Јованов.

1

/

/

~||~

4. Радивоје Николић

2½

/

/

~||~

5. Величко Максимов.

¼

/

/

~||~

6. Луко Цветковић

¼

/

/

~||~

7. Видоје Адамовић

¼

/

/

~||~

/

/

~||~

8. Стеван Николић

1
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9. Нича Старчевић

3

/

/

~||~

10. Јоцо Милојков.

½

/

/

~||~

11. Нешо Воиновић

¾

/

/

~||~

12. Илија Адамовић

1¼

/

/

~||~

13. Стеван Павловић

¾

/

/

~||~

14. Јово Миљковић

½

/

/

~||~

15. Благоје Милосављев.

¾

/

/

~||~

16. Живко Стојановић

¾

/

/

~||~

17. Срећко Ристић

¼

/

/

~||~

18. Вучко Милованов.

1

/

/

~||~

19. Нестор Недељков

2

/

/

~||~

20. Нича Недељков

1¼

/

/

~||~

½

/

/

~||~

/

/

~||~

21. Милисав Мијаил.
22. Милош Марков.

1

23. Павле Марковић

¼

/

/

~||~

24. Ђорђе Милићев.

¼

/

/

~||~

25. Вилип Јеремић

¼

/

/

~||~

22 ½

/

1. Илија Ђорђевић

½

/

/

Медојевац

2. Анто Ђурђевић

½

/

/

~||~

3. Никола Кузманов.

¼

/

/

~||~

4. Лазар Марјановић

¾

/

/

~||~

5. Марко Јовановић

¼

/

/

~||~

6. Гмитар Здравков.

¼

/

/

~||~

7. Стојадин Здравков.

¼

/

/

~||~

/

/

~||~

/

/

~||~

сума

8. Паунко Стојановић
9. Вучко Кузмановић

3
¼
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Сума

240 гроша

6

/

1. Стева Адамовић

2

/

/

Тополе

2. Радосав Максимов.

1 ¼

/

/

~||~

3. Милован Милошев.

1

/

/

~||~

4. Стојадин Милојевић

1 ½

/

/

~||~

5. Степо Илић

1

/

/

~||~

6 ¾

/

270 гроша

3

/

120 гроша

1. Милован Ристић

Алија Лукар дана орања
1. Миљко Маринков.

5 ½

/

/

Лукара

2. Панто Ђорђевић

5 ½

/

/

~||~

3. Јован Илић

5

/

/

~||~

4. Гмитар Марков.

4

/

/

~||~

5. Димитрије Јованов.

1

/

/

~||~

6. Радојица Станисав.

1

/

/

~||~

7. Милосав Мијаилов.

1

/

/

~||~

Сума 23

/

1. Симо Милосављ.

2

/

/

Урсуле

2. Иван Ђорђевић

1

/

/

~||~

3. Радован ~||~

1

/

/

~||~

¼

/

/

~||~

4 ¼

/

1. Јован Симић

¼

/

/

Цикота

2. Гмитар Симић

¼

/

/

~||~

3. Ђорђе Тодоровић

¼

/

/

~||~

4. Милован ~||~
Сума

63
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4. Триун Јованов.

½

/

/

~||~

5. Илија Петровић

1

/

/

~||~

6. Панто

1

/

/

~||~

3 ½

/

~||~
Сума

140 гроша

Алија Весељак дан орања
1. Гајо Николић

1

/

/

Цикота

2. Максим ~||~

¾

/

/

~||~

3. Андреја ~||~

½

/

/

~||~

4. Ђорђе Смиљков.

¾

/

/

~||~

5. Љубисав Степанов.

1

/

/

~||~

6. Триун Мијаилов.

1

/

/

~||~

7. Мина

~||~

1

/

/

~||~

8. Јеремија ~||~

1

/

/

~||~

9. Андреја Милован.

1 ¾

/

/

~||~

9

/

Сума

360 гроша

Планину Весељак купила су села Бунар и Цикоте за 10 талира.
Извод Алија у окружију јагодинском
1. Топоница

45 ¾

за планину

/

2. Коморане

14 ¼

за планину

/

6

2010 гроша

/

1000 ~||~

/

570 ~||~

/

2190 ~||~

3. Мареново

27 ½

/

1100 ~||~

4. Топола

38 ¼

/

1530 ~||~

5. Лукар

30 ¾

/

1230 ~||~

9

/

360 ~||~

165 ½

/

9990 гроша

6. Весељак
Сума
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Његовој светлости, милостивејшем господару и књазу србском, Милошу
Теодоровићу Обреновићу
Подполковника левачког
Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
По усменом налогу ваше светлости продали смо алије наодеће се у
окружију јагодинском, како земљу тако и планину као Топоницу Медвеђанима и
Велико – Дреновцима, Коморане Љубовцима и Коњушанима. Поред ови остале
су непродате планине тополска зато што у њој само 5 кућа има и не могу да купе,
а Шулковци којима је најближе ктели су да купе али ови предпоменути пет кућа
преоде у Шулковац, тек опет нисмо им смели продат брез ваше милости. Такођер
лукарска планина зато што нису ни они кадри одкупити били јер им је повише
земље на плаћању било. Тога ради усуђујем се всеподанејшим рапортом вашеј
светлости јавити.
№4

Подполковник левачки,

3. јануара 1837.

Живко Шокорац

У Крагујевцу
Плаћена и издана г. Шокорцу 6. марта 1837.
Тапија
на алију Тополницу, у срезу левачком, окружију јагодинском лежећу
Даје се на знање, кому знати надлежи, да су алије Тополнице једну част,
а имено планину, купила два села, Медвеђа и Велика Дренова и положиле данас
за ту планину новце нашему Казначејству у суми 100 талира, по чему речена два
села, Медвеђа и Велика Дренова, остају у безусловном притјажанију речене
планине алије Тополнице.
Земљу пак исте алије Тополнице купили су следујући житељи следујући
села
1. Село Мала Дренова
Плуга

Тал.

Тал. цв.

сваки

свега

1. Јефрем Исаиловић

1

по

4

4

/

2. Видан Филиповић

1 ¾

~||~ 3

5

1½

65

Јагодинска нахија 1836-1839
3. Живко Петковић

1

~||~ 3

3

/

4. Милутин Миловановић

1

~||~ 3

3

/

5. Миленко Ђорђевић

1

~||~ 3

3

/

6. Цветко Филиповић

¾

~||~ 3

2

1 ½

7. Арсениј Радовановић

¾

~||~ 4

3

/

8. Милић Милошевић

½

~||~ 3

1

3 .

7 ¾

/

25

/

4

4

/

~||~ 4

3

/

/

7

Сума

2. Село Страгар
1. Сава Михаиловић

по

1

2. Стефан Тадић

¾
Сума

1 ¾

3. Село Милутовац
1. Милисав Дробљак

2

по 4

8

2. Милутин Додић

1

~||~ 4

4

/

3. Јован Додић

1

~||~ 4

4

/

4. Спасоје Давидовић

¾

~||~ 4

3

/

5. Јован Радисављев.

¾

~||~ 4

3

/

~||~ 4

4

/

~||~ 4

3

/

6. Милутин Милић

1

7. Петар Додић

¾

8. Радисав Вучић

2

~||~ 4

8

/

9. Милић Вучић

2

~||~ 4

8

/

~||~ 4

3

/

10. Никола Божић

¾

11. Милосав Додић

1

~||~ 4

4

/

12. Вучета Радковић

1

~||~ 4

4

/

~||~ 4

3

/

/
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13. Младен Пантић

¾
Сума

14 ¾
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4. Село Велика Дренова
1. Милојко Ћирић

2

по

4

8

/

2. Живко Јовановић

1 ½

~||~ 4

6

/

3. Ђока Михаиловић

1 ¾

~||~ 4

7

/

4. Радивој Павловић

½

~||~ 4

2

/

5. Миливој Ђурић

1

~||~ 4

4

/

6. Миладин Николић

1

~||~ 4

4

/

7. Младен Николић

1

~||~ 4

4

/

8. Стефан Јовановић

¾

~||~ 4

3

/

9. Милосав Ивановић

½

~||~ 4

2

/

10. Златан Јовановић

1 ¼

~||~ 4

5

/

11. Никола Јовановић

¾

~||~ 4

3

/

12. Анђелко Левићанин

½

~||~ 4

2

/

13. Вуле Николић

1

~||~ 4

4

/

14. Вукоје Ивановић

1

~||~ 4

4

/

15. Бојко Миленковић

½

~||~ 4

2

/

16. Станко

~||~

½

~||~ 4

2

/

17. Сава

~||~

1 ¼

~||~ 4

5

/

18. Аранђел Качаровић

1

~||~ 4

4

/

19. Миладин Качаровић

1 ¼

~||~ 4

5

/

20. Михаил Лакић

½

~||~ 4

2

/

21. Јован Милосављев.

¾

~||~ 4

3

/

22. Никола Радивојевић

1 ¾

~||~ 4

7

/

23. Милован Почековић

½

~||~ 4

2

/

24. Михаил Ступљанин

½

~||~ 4

2

/

25. Илија Ивановић

¼

~||~ 4

1

/

26. Обрад Клубар

¾

~||~ 4

3

/

27. Стефан Арсић

½

~||~ 4

2

/
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28. Ћира Џатић

1

~||~ 4

4

/

29. Радосав ~||~

¾

~||~ 4

3

/

30. Димитар Ђурчић

¾

~||~ 4

3

/

31. Милован кошаров.

¼

~||~ 4

1

/

110

/

Сума

27 ½

/

Сумариум

Талира цв.

1. Мала Дренова платила је
2. Страгар

25

/

7

/

59

/

110

/

201

/

−

3. Милутовац

−

4. Велика Дренова

−
Сума

Будући дакле да су села Медвеђа и Велика Дренова планину, назначени
пак житељи села, Мале Дренове, Страгара, Милутовца и Велике Дренове,
реченим начином земље алије Тополнице Правитељству точно исплатили, то се
ова тапија свим реченим селима издаје, к освидетељствованију њиовому на право
имаоства онога, што је ко закупио и платио и у овом праву гореречене нико да не
узнемирава.
№ 20
3. јануарија 1837.
У Крагујевцу

Плаћена и издана г. Шокорцу 6. марта 1837.
Тапија на алију Коморане у срезу темнићском, окр. јагодинском лежећу
Даје се на знање кому знати надлежи, да су алије Коморана једну част а
имено планину, купила два села, Љубава и Коњуси и положила за ту планину
новце нашему казначејству у суми 219 талира, по чему речена два села, Љубава
и Коњуси остају у безусловном притјажанију речене планине алије Коморана.
Земљу пак исте алије Коморана купили су следујући људи, бивши
насељени на алији самој, но сад по нашему опредељенију изсељени у село
Љубаву и по тому житељи љубавски:
Плуга
68

Тал.

Тал.
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сваки
1. Степан Стефановић

¼

по

свега

4

1

2. Михаило Миловановић

3 ½

~||~ 4

14

3. Павел Миловановић

3

~||~ 4

12

4. Илија Миљковић

3

~||~ 4

12

5. Благоје Станисављев.

3

~||~ 4

12

6. Сима Јоановић

1 ½

~||~ 4

6

14 ¼

/

57

Сума

Будући дакле да су села Љубава и Коњуси планину, назначени пак
житељи села Љубаве реченим начином земље алије Комарана Правитељству
точно исплатили. То се ова тапија реченим селима и сељанима издаје к
освидетељствованију њиовому на право имаоства оног, што је ко закупио и
платио и у овом праву горе речене нико да не узнемирава.
№ 20
3. јануарија 1837.
У Крагујевцу

Плаћена и издана г. Шокорцу 6. марта 1837.
Тапија
на алију Мареново, у срезу темнићком, окружију јагодинском лежећу
Даје се на знање, кому знати надлежи, да смо ми планину алије Маренова
поклонили селу Маренову, по чему ово село и остаје у совершеном
притјажанију речене планине.
Земљу пак исте алије Маренова купили су следујући житељи следујући
села.
1. Село Мареново
Плуга

Тал.

Талира

сваки

свега

1. Марко Мишић

3 ½

по

4

14

2. Станко Миљковић

1

~||~ 4

4
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3. Петко Милаковић

4

~||~ 4

16

4. Петар Милаковић

2

~||~ 4

8

~||~ 4

2

5. Сава Петровић

½

6. Павел Митровић

1

~||~ 4

4

7. Милета Стефанов.

2

~||~ 4

8

8. Васа Ђорђевић

½

~||~ 4

2

9. Стефан Илић

¾

~||~ 4

3

10. Анђелко Васић

1

~||~ 4

4

11. Никола Спасојевић

1

~||~ 4

4

12. Вучко Спасојевић

½

~||~ 4

2

13. Марјан Миљков.

¾

~||~ 4

3

14. Илија Стефанов.

¾

~||~ 4

3

15. Радосав Стефанов.

½

~||~ 4

2

/

79

Сума

19 ¾

2. Село Залагојевац
1. Никола Бећаровић

2

2. Крста Филиповић
3. Марко Бећаровић

1

4. Анђелко Живковић

1

¼

по

4

13

¼

~||~ 4

1

¾

~||~ 4

7

~||~ 4

4

5. Сава Илић

¾

~||~ 4

3

6. Михаил Илић

¾

~||~ 4

3

7. Павел Илић

¾

~||~ 4

3

8. Миленко Ђорић

¼

~||~ 4

1

¾

/

31

Сума

7

Сумариум
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Село Мареново платило је 70 тал.
Село Залагојевац платило је 31 тал.
Свега

110 тал.

Будући дакле да смо ми селу Маренову поклонили планину алије
Маренова, а земљу су исте алије горе назначени житељи купили и новце нашему
казначејству точно положили, то се ова тапија реченим селима и сељанима
издаје, к освидетељствованију њиовому на право имаоства оног, што је кому
поклоњено и што је ко купио и платио и у овом праву горе речене нико да не
узнемирава.
№ 20
3. јануарија 1837.
У Крагујевцу

Плаћена и издана гос. Подполков. Живку Шокорцу 28. маја 1837.
Тапија
на алију Тополу, у срезу левачком окружију јагодинском лежећу
Даје се на знање кому знати надлежи, да су села Шуљковац и Топола
алије Тополе планину купила од Правитељства за 100 талира и новце нашему
казначејству положила, по чему иста села Шуљковац и Топола (које се из 5 кућа
состоји) остају у безусловном притјажанију речене планине алије Тополе.
Земљу пак исте алије Тополе купили су следујући житељи следујући
села:

1. Село Драгашевац
Плуга
1. Никола Ђорђевић

1 ¾

2. Милош Ковљанин

½

Тал. сваки
по

Тал. свега

4

7

~||~ 4

2

3. Величко Јовановић

1

~||~ 4

4

4. Радивој Николић

2 ½

~||~ 4

10

¼

~||~ 4

1

5. Величко Максимовић
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6. Лука Цветковић

¼

~||~ 4

1

7. Видоје Адамовић

¼

~||~ 4

1

8. Стефан Николић

1

~||~ 4

4

9. Нича Старчевић

3

~||~ 4

12

10. Јоца Милојковић

½

~||~ 4

2

11. Неша Воиновић

¾

~||~ 4

3

12. Илија Адамовић

1 ¼

~||~ 4

5

13. Стефан Павловић

¾

~||~ 4

3

14. Јова Миљковић

½

~||~ 4

2

15. Благоје Милосављев.

¾

~||~ 4

3

16. Живко Стојановић

¾

~||~ 4

3

17. Срећко Ристић

¼

~||~ 4

1

18. Вучко Милованов.

1

~||~ 4

4

19. Нестор Недељков.

2

~||~ 4

8

20. Нича Недељков.

1 ¼

~||~ 4

5

½

~||~ 4

2

~||~ 4

4

21. Милисав Михаилов.
22. Милош Марков.

1

23. Павел Марков.

¼

~||~ 4

1

24. Ђорђе Милићев.

¼

~||~ 4

1

25. Филип Јеремић

¼

~||~ 4

1

½

/

90

Сума

22

2. Село Медојевац
1. Илија Ђорђевић

½

~||~ 4

2

2. Анта Ђурђевић

½

~||~ 4

2

3. Никола Кузманов.

¼

~||~ 4

1

4. Лазар Марјанов.

¾

~||~ 4

3

5. Марко Јоановић

¼

~||~ 4

1

6. Дмитар Здравков.

¼

~||~ 4

1
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7. Стојадин Здравков.

¼

8. Паунко Стојанов

3

9. Вучко Кузманов.

¼
Сума

6

~||~ 4

1

~||~ 4

12

~||~ 4

1

/

24

3. Село Топола
1. Стефан Адамовић

2

по

4

8

2. Радосав Максимовић

1 ¼

~||~ 4

5

3. Милован Милошевић

1

~||~ 4

4

4. Стојадин Милојевић

1 ½

~||~ 4

6

5. Степан Илић

1

~||~ 4

4

/

27

Сума

6 ¾

4. Село Лоћика
Милован Ристић

по

3
Сума

3

4
/

12
12

Сумаријум:
1. Село Драгашевац платило је

90 тал.

2. Село Медојевац

24 тал.

3. Село Топола

27 тал.

4. Село Лоћика

12 тал.
Свега

153 тал.

Будући дакле да су села Шуљковац и Топола планину, назначени пак
житељи села Драгашевца, Медојевца, Тополе и Лоћике, реченим начином земље
алије Тополе Правитељству точно исплатили: то се ова тапија свим реченим
селима и сељанима издаје, к освидетељствованију њиовому на право имаоства
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оног, што је ко закупио и платио и у овом праву горе речене нико да не
узнемирава.
№ 20
3. јануарија 1837.
У Крагујевцу

Исплаћена и предана подполков. Живку Шокорцу 28. маја 1837. тапија
на алију Весељак, у срезу левачком, окружију јагодинском лежећу
Даје се на знање кому знати надлежи, да су планину Весељак купила
села Бунар и Цикоте и положила су данас за ту планину новце нашему
Казначејству у суми 100 талира, по чему речена два села, Бунар и Цикоте, остају
у безусловном притјажанију речене планине алије Весељак.
Земљу пак исте алије Весељак купили су следујући житељи следујући
села:
Село Цикота
Плуга
1. Рено Николић

1

Тал. сваки

Тал. свега

по

4

4

2. Максим Николић

¾

по

4

3

3. Андрија Николић

½

по

4

2

4. Ђорђе Смиљков.

¾

~||~ 4

3

5. Љубисав Степановић

1 ¼

~||~ 4

5

6. Трифун Авић

1

~||~ 4

4

7. Мина Мијаиловић

1

~||~ 4

4

8. Јеремија Мијаиловић

1

~||~ 4

4

9. Андрија Миловановић

1 ¾

~||~ 4

7

9

36

Будући дакле да су села Бунар и Цикота планину назначени пак житељи
села Цикоте, реченим начином земље алије Весељак Правитељству точно
исплатили, то се ова тапија реченим двама селама и сељанима издаје, к
освидетељствованију њиовому на право имаоства онога, што је ко закупио и
платио и у овом праву гореречене нико да не узнемирава.
№ 20
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3. јануарија 1837.
У Крагујевцу
Оригина АС, КК XII 848

771.
Јагодина, 24. јануара 1837.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли
га да му пошаље једног од својих доктора, пошто му је здравље веома слабо.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару!
С највећим страхопочитанијем усуђујем се Вашој Светлости до знања
доставити да сам од толиког времена болестан и болујући да сам већ сасвим
изнемого тако, да само у Бога имајући надежду отуда исцељеније ожидавати
могу; но и опет као човек рад би имати каквог доброг доктора који би ми
помоћу Божијом ако не сасвим, а оно бар уколико је могуће болест имајућу на
мене умалио, и по томе всепокорнејше молим се Вашој Светлости
милостивејшему Господару моме да бисте имајући сожаљенија о мени
смиловали се послати ми једног од доктора Ваше Светлости да види слабост
моју.
У Јагодини

Ваше Светлости

24. јануар 1837.

покорнејши слуга

№ 94

Димитрије Ђорђевић

Оригинал АС, КК XII 849

772.
Јагодина, 24. фебруара 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – рапортира да је, по налогу, приспео у Јагодину, како би проверио
и истражио пљачку имања почившег Димитрија Ђорђевића. Осумњиченом
Ранђелу Милосављевићу претражена је цела кућа, но нису нашли украдени
сандук. Остали осумњичени су подвргнути испитивању.
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Његовој Светлости,
Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу
Команданта Средоточне војене команде
књажеског полковника Арсенија Андрејевића
свеподанејши рапорт
По височајшем налогу Ваше Светлости дошо сам ја синоћ у Јагодину
касатељно учињене поаре на маалу покојног Г. Димитрија Ђорђевића и баченог
подозренија за исту на асесора Исправничества јагодинског Ранђела
Милосављевића. Кад сам приспео у Јагодини било (је) 6 сати дана, и ја сам одма
дао све у Ранђеловој кући, што гођ је под затвором, попечати и спољашње стаје
и таване претрести. Затим смо све собе, сандуке, аљине спаваће и носаће, јастуке
и черге, једном речи, све до најмањег парчета, а тако исто данас и подрум
претресли; но нигди не само украденог сандука, но ни најмањег знака речене
поаре, нисмо наћи могли. Затим смо узели на испит, како Јована, тако и све
друге на које је Јован за речену поару подозреније бацио, при ком се делу и у
самом овом магновењу налазим; немогуће пропустити по полазећем
крагујевачком суруџији да Вашу Светлост о преднаведеном с најдубљим
страхопочитанијем не известим.
24. февруарија 1837.

књажески полковник

У Јагодини

Арсеније Андрејевић

№ 676
Оригинал АС, КК XII 850

773.
Јагодина, 20. фебруара 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – шаље списак продатих свиња и новац том приликом сакупљен у
суми од 2880 гроша.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу
Подполковника левачког Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
76

Архивска грађа
По гласу височајшего објављенија Ваше Светлости од 30. октовр.
прошле 1836. године № 4337 наплатили смо у окружију јагодинском од
трговачки свиња које су под нагоницу у жировне шуме жириле на пар по један
талир трговачки. Свиња било је 576 брава, као што ће Ваша Светлост из
приложеног списка обширно видити и рачунећи на пар по 10 добри гроша с
највећим страхопочитанијем усуђујем и шиљем Вашој Светлости 2880 гроша,
које всепокорнејше молим да благоусердствује Ваша Светлост примити.
№ 38

Подполковник левачки

20. февруара 1837.

Живко Шокорац

У Јагодини
Списак
трговачки свиња које су под нагоницу у жировне шуме пуштане
у Окружију јагодинском
1. Сава Остојић из Рековца .................................. 50 брава
2. Павле Петровић из Сабанте Дол. .................... 20 ~||~
3. Јован Маринковић из Опарића ....................... 16 ~||~
4. Милосав Здравковић из Свилајнца ................ 54 ~||~
5. Раденко Н. из Почековине .............................

20 ~||~

6. Смиљко Мијаиловић из Почековине ............ 200 ~||~
7. Ђурђе Мићић из Пољне .................................. 40 ~||~
8. Анђелко Николић из Шуљковца ...................... 50 ~||~
9. Лазо Радовановић из Шантаровца ................... 20

~||~

10. Урош Величковић из Лоћике ......................... 20 ~||~
11. Арсо Ристић из ~||~ ..................................... 32 ~||~
12. Лазо Илић из Ломнице .................................... 24 ~||~
13. Анђелко Веселиновић из Рековца .................. 30 ~||~
сума
Оригинал АС, КК XII 851

77

576

Јагодинска нахија 1836-1839
774.
Јагодина, 2. марта 1837.
Протопрезвитер варварински, игуман Манастира Каленића,
намесник Манастира Љубостиња, сереј из Коњуха и кметови левачког и
беличког среза кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моле за опроштај, у
име целог окружија, да им кнез опрости што је народ устао против њега
1835. године.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару!
О! Превелику милост показа Ваша Светлост сверху нас, и великим
трудом Вашим избависте нас од тешког јарма турског, који смо ми у четири
стотине и толико година сносили, па наједанпут од стране Ваше Светлости
обасја нас све жарко сунце и разгна наше тамне облаке и изнедри нам светломи
зраци. Но ми безчувствитељни и несмислени, ето што ускоро с наше велике
простоте учинисмо и наше бедне руке у 1835. години подигомо и какву, с
неразумном нашом главом, и ктедосмо да Вашеј Светлости благодарност
покажемо; за толики Ваш неоцењени труд, који сте се за нас даноноћно за нас
старали и трудили. О, всевишњи Творче! Сохрани нас од данас на веки од такове
наше неразумности, и даруј нам и нашем потомству убудуште вразумитељно
срдце, да нашему пресветлому Књазу за велика благодејанија његова к нам,
свагда како њему, тако и Светлом његовом потомству у верности будемо.
При овом, сви ми низу потписани и неподписани, мали и велики, мужски
и женски, из целог окружија јагодинског усуђујемо се с глубочајшим
страхопочитанијем и колоноприклоно припадамо и Вашу Светлост
премилостивог Господара и отца нашег препокорно и всеусрдно молимо да би се
Ваша Светлост благоутробно и великодушно на нас синове и кћери Ваше
смиловала и премилостивши опроштај даровала за горепредпоменуту погрешку,
коју смо Вашој Светлости онда неразумно учинили; јер ми одиста од учињене
погрешке наше непристојно стрептимо, кајемо се и страх велики имамо да не би
ми и наше потомство од Ваше Светлости под клетвом на веки остали. Зато сви
ми из реченог окружија повторитељно усуђујемо се с глубочајшим
страхопочитанијем и колоноприклоно припадосмо Вашој Светлости и
препокорну молбу и душевно кајаније приносимо данас. О, великодушни Књаже
нас отечески благословиш и опростиш, како нас, тако и потомство наше, а и
старешине наше, и всеусрдно помилуј нас; као што је отац блудног свог сина
помиловао, и ради њега упитаног телца заклао. Дакле, ми сви желимо доћи на
поклоњеније Вашој Светлости, премилостивши Господару и отцу нашему. Но,
нашли смо овако за боље, и надамо се да ће повољније и Вашој Светлости бити;
того ради између нас од целог окружија јагодинског, с овим препокорним
прошенијем нашим, шаљемо и(х) уместо свију нас на поклоњеније Вашој
Светлости, просећи благоутробнејши опроштај и благослов.
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Препоручујући се високој књажеској и отеческој милости и
покровитељству и целивајући светли скут и прештедру десницу с глубочајшим
страхопочитанијем изумиремо.
2. марта 1837.

Ваше Светлости

У Крагујевцу

Милостивејшег Господара
верноподани
из среза левачког

Ми из оставши(х) кућа

Милоја Симоновића

Кметови т. јест:

Обрада Радосављевића

Вуле Баћић

Цветка Ђорђевића

Стеван Стошић

Вељка Тодоровића

Миленко Петровић

Ђука Маринковића

Милош Миловановић

Обрада Ђуковића

Марко Петровић

Радосава Милутиновића

Јован Ичић с осталим народом шиљемо

Васа Матића
Вукића Павловића
Стевана Јовановића

Из среза беличког
Јован Лазић

Стоилка Миленковића

Стојан Драгоцвечанин

Милош Миљковић

Милоје Копривничанин

Дмитар Лазаревић

Тодор Међуречанин

Саву Јовановића

Никола Перишић

Милована Радисављевића

Раденко калпакџија

Арса Вујновића

Оригинал АС, КК XII 852
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775.
Крагујевац, 5. марта 1837.
Кнез Милош Обреновић кметовима и целом народу јагодинског округа
– јавља да је примио њихово писмо, у коме изражавају кајање због учињене
грешке.
Честнејшему свјаштенству, благоизабраним кметовима
и целому народу окружија јагодинског
наше љубезно поздравље
Писмо ваше од 2. тек. донели су нам посланици ваши: игумен монастира
Каленића Гаврил Миљковић, протопресвитер варварински Стојан Милићевић,
наместник монастира Љубостиње Мелетиј Марковић, јереј Вучко Јаковљевић из
Коњу(х)а и следујући кметови: Милоје Симоновић, Обрад Радосављевић, Цветко
Ђурђевић, Вељко Теодоровић, Ђука Маринковић, Обрад Ђуковић, Радосав
Милутиновић, Васа Матић, Вукић Павловић, Стефан Јоановић, Стоилко
Миленковић, Милош Миљковић, Дмитар Лазаревић, Сава Јоановић, Милован
Радисављевић, Арса Вујиновић, Мојсило Рајковић, Сима Стојановић, Стојан
Великић и Степа Попадић.
У истом писму ви, изражавајући покајаније ваше за учињено из
неразумија преступљеније ваше у почетку 1835. године, умољавате нас за
опроштеније овог преступљенија и обешћавајући да се унапредак ни за ким на
зло дело повести нећете и т. д. види № 577 до у „ обштежитељни монастир –
треба ставити“ Калениће, који је монастир окружија јагодинског света и
задужбина и т. д. до краја.
№ 772
5. марта 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 853

776.
Крагујевац, 6. марта 1837.
Старешине, кметови и цео народ јагодинског округа кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – поклањају кнезу 10 волова, у знак пажње, и моле га
да их прими.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару!
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С највећим Страхопочитанијем усуђујемо се ми долуподписани од
стране целог окружија јагодинског из синовњег почитанија према отцу отечества
и собствене жеље наше, подносимо Вашој Светлости један мали дарак, ништа
више као једну јабуку, састојућу се из 10 волова, којом желећи препоручити се у
височајшу милост и покровитељно Вашој Светлости, желећи да је Ваша
Светлост онако прими, као што је ми поданичејски подносимо Вашој Светлости.
Препоручујући се у високу милост Ваше Светлости остајемо светли скут
и благодетељну десницу љубећи. Јесмо
6. марта 1837.

Ваше Светлости

У Крагујевцу

Милостивејшега Господара

№ 782

верноподаније
старешине окружија јагодинског
с кметовима и целим народом

Отигинал АС, КК XII 854

777.
Јагодина, 8. марта 1837.
Сима Вукићевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљује
на посланој дипломи и наглашава да ће увек бити веран и одговоран поданик.

Ваша Светлост,
Милостивејши Господару
Славно Исправничество овдашње предало ми је данас диплому с
објављенијем на плату, коју ми је Ваша Светлост милостивејше
благоусредствовала послати и ја с најдубљим страхопочитанијем благодарећи
Вашој Светлости за ову височајшу мени указану милост всепокорнејше
обећавам се да ћу све Ваше Светлости заповести као свето хранити и поверено
ми званије по возможности сила моји(х) точнејше одправљаћу, јединствено на то
тежећи да добрим поведењем мојим и већу Ваше Светлости милост придобијем.
С највећим страхопочитанијем светли скут љубећи остајем
8. марта 1837.
У Јагодини
№ 839

Ваше Светлости
Милостивејшег Господара и Књаза мог
всеподани раб
Сима Вукићевић

Оригинал АС, КК XII 855
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778.
Манастир Каленић, 15. марта 1837.
Свештенство, кметови, среске старешине и сав народ јагодинског
округа кнезу Милошу Обреновићу у Топчидеру – захваљују на опроштају за
своје грехове и почињене „из неразумија“преступе, које им је Јосиф
Стевановић, пречасни посланик архијереја, саопштио.
Вашој Светлости, всемилостивејши Господару
С највећим страхопочитанијем саслушавши данас овде у М. Каленићу
чрез посланика архијерејског пречеснејшег Г. Јосифа Стевановића;
колоноприклоног прошенија нашег за учињено из неразумија преступљеније
наше с највећим страхопочитанијем и радосћу, данас получили смо поздрав и
опроштај Ваше Светлости и Милостивејшег Господара које најмилије и
најусердније нас како нас синове и потомство наше у верне и вековечне
поданике Ваше Светлости обвезује.
Притом с највећим страхопочитанијем остајемо и јесмо Ваше Светлости
всеподанејши раби
15. марта 1837.

кметови, свјаштенство, среске старешине

У М. Каленићу

с целим народом окружија јагодинског

№ 895
Оригинал АС, КК XII 856

779.
Рековац, 21. марта 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – шаље му сат покојног Димитрија Ђорђевића, који је био продат
на лицитацији неком човеку, а сада, пошто је откупљен, сат се шаље кнезу.
Његовој Светлости, Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу
Подполковника левачкога
Живка Шокорца рапорт
По гласу височајшег предписанија Ваше Светлости од 16. тек. № 295
узели смо сат почившег Г. Димитрија Ђорђевића натраг (нечитко) на лицитацији
продали били, вративши му новце за њега дате, ког с највећим
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страхопочитанијем усуђујем се и шиљем Вашој Светлости које всепокорнејше
молим да благоизволи Ваша Светлост примити.
21. марта 1837.

Подполковник левачки

У Рековцу

Живко Шокорац

№ 319
Оригинал АС, КК XII 857

780.
Јагодина, 11. маја 1837.
Тодор Стојановић и Стеван Андрејић, јагодинске мезулџије, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагуејвцу–рапортирају да нису послали пакет за
кнежевог депутата у Цариград, пошто је пошта кроз Јагодину већ прошла,
али ће искористити коју другу прилику да исто учине.
Његовој Светлости, Всемилостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
На височајше Ваше Светлости предписаније од 9. т. № 1631
рапортирајући најучтивије достављамо Вашој Светлости до знања да је пошта
аустријска сад у недељу кроз Јагодину прошла и зато нисмо ми с горереченим
предписанијем послати пакет на Ваше Светлости депутата у Цариград послати
могли, будући да смо исти по одлазску поште јуче ујутру примили; јуче
очекивали смо другу коју сигурну прилику по којој би пакет речени послати
могли, но досад није таква тревила се, које с највећом учтивошћу усуђујемо се
Вашој Светлости до знања довести.
11. маја 1837.

Мезулџије јагодинске

У Јагодини

Тодор Стојановић

№ 1665

и
Стеван Андрејић

Оригинал АС, КК XII 858
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781.
Јагодина, 11. маја 1837.
Тодор Стојановић и Стеван Андрејић, мезулџије из Јагодине, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу–јављају да су послали пакет за депутата у
Цариграду по татарину Јусуфу, који је данас прошао кроз Јагодину.
Његовој Светлости, Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу

Мезулџија јагодински(х) Тодора и Стевана
всеподани рапорт
Всепокорнејше достављамо Вашој Светлости до знања да је данас у
Цариград идући кроз Јагодину прошо татарин Ч. Јусуф паше београдског и ми
смо с височајшим прдписанијем од 9. т. № 1631 послати пакет на Ваше
Светлости депутате у Цариград по њему послали.
11. маја 1837.

Мезулџије јагодинске

У Јагодини

Тодор Стојановић и

№ 1685

Стеван Андрејић

Оригинал АС, КК XII 859

782.
Бачина, 13. маја 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–по ранијем писму, од 4. маја 1837, № 1545, саопштио је овдашњем
народу кнежев налог о сазивању Народне скупштине по окрузима.Састављен
је списак људи који ће, као делегати, присуствовати скупштини.Из Бачине
иде даље, да свима саопшти исту вест.
Његовој Светлости, Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Команданта средоточне војене команде,
полковника Арсенија Андрејевића всеподанејши
рапорт
84

Архивска грађа
По височајшему Ваше Светлости налогу од 4. т. № 1545, касатељно
Скупштине народне по окружијама, то чест имам Вашој Светлости рапортом
овим всенижајше представити, да сам тек јуче, после панађура ћупријског у
Темнић у село Бачину изишао и данас објавио височајши налог и жељу Ваше
Светлости свом народу целог окружија јагодинског, који је на Скупштину позват
био, гди су и надлежне среске старешине присудствовале, ког народа било је око
600 људи. Разумевши народ дакле жељу Ваше Светлости с највећим восторгом –
или управо казати с благоговенијем – саслушали су и примили налог, и
добровољно без икаквог отлагања изабрали су одређено им число људи, и мени
писмено купно с изабратим људма за Скупштину предали, благодарећи на
великој милости Ваше Светлости, што и(х) удостојавате бити соучастницима
торжествене
Скупштине
идуће,
и сви скупа
страхопочитатељно
возпоздрављајући Вашу Светлост даноноћно Бога моле за здравље Ваше
Светлости и Светле фамилије
Ја пак одавде из Бачина, предузимам у име Бога даље пут, за извршити
височајши Ваше Светлости налог.
№ 577

Полковник

13. маја 1837.

Арсеније Андрејевић

У Бачину
Оригинал АС, КК XII 860

783.
Крагујевац, 26. маја 1837.
Живко Шокорац, старешина левачког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – рапортира да је продао и две преостале алије у
свом округу, Тополу и Весељак, за које је добио 2000 гроша, које шаље кнезу,
заједно са нотом колико каквог новца је продајом добио.
Оригинал АС, КК XII 861 (1-2)
Крагујевац, 29. маја 1837.
Кнез Милош Обреновић потпуковнику Живку Шокорцу у Крагујевцу –
обавештава га да је примио новац од продаје алија Тополе и Весељака,
напомињући да шаље тапије за закупце истих алија.
Оригинал АС, КК XII 861 (3-4)
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Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу

Старешине Среза левачког окруж. јагодин.
Живка Шокорца всеподанејши рапорт
Којим с највећим страхопочитанијем доводим до знања Вашој Светлости
да сам заоставше две непродате алије у окружију јагодинском срезу левачком ко
Тополу и Весељак сад продо, Тополу Шуљковчанима за 1000 гроша добри пара,
Весељак Цикоћанима и Бунарцима за 1000 гроша добри; које с највећим
страхопочитанијем усуђујем се и шиљем Вашој Светлости у суми 2000 гроша у
добром новцу, всепокорнејше умољавајући да благоизволи Ваша Светлост
примити и(х).
№ 124

Подполковник лев.

26. маја 1837.

Живко Шокорац

У Крагујевцу

Нота
од новаца алијски(х)
5 Н цесарских по 24 гроша ................ 120 гроша
186 ирмилука по 10 гроша .................... 1860 ~||~
2 ½ адлије...... по 8 гроша ......................
сума

20 ~||~
2000

Оригинал АС, КК XII 861 (1-2)

Нашему старешини Среза левачког Окружија јагодинског
подполковнику Живку Шокорцу
у Крагујевцу
С писмом Вашим од 26. тек. № 124 примили смо за алије Тополу и
Весељак у срезу левачком окружију јагодинском лежеће, 2000 гр. добри; о чему
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извештавајући Вас, шиљемо истим купцима и тапије, с препоруком да им као
правим притјажатељима исти(х) алија такове и предате.
№ 1921
29. маја 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 861 (3-4)

784.
Крагујевац, 1. јуна 1837.
Радивоје Јовановић, Мијаило Јовановић и Милосав Јовановић из
Селишта, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - дају „писмено“ по коме
воденицу уступају манастиру Љубостиња, јер су је до сада незаконито
држали. За сво време које су воденицу присвајали дају кнезу десет цесарских
дуката, као накнаду.
Оригинал АС. КК XII 862 (1)
Крагујевац, 2. јуна 1837.
Стефан Стефановић, председник Управитељног совјета, генерал
мајор, Стефан Марковић, привремени директор кнежеве канцеларије и Јаков
Живановић, директор кнежеве канцеларије Радивоју Јовановићу, Мијаилу
Јовановићу и Милосаву Јовановићу у Селишту – потврђују уступљивање
воденице манастиру Љубостиња у име Књажеског српског Управитељног
совјета.
Оригинал АС, КК XII 862 (2-3)
Писмено
Воденицу лежећу на грунту Светог Монастира Љубостиње, у окружију
јагодинском, коју смо ми долеподписани до данашњег дана држали и уживали
по међусобном поравненију нашем са поменутим Монастиром, уступамо Св.
Монастиру Љубостињском, с тим уговором, да нити ми ни потомци наши не
узнемирују Св. Монастир за речену воденицу, која по свим правама, како и од
старине, тако и од сад убудушће остаје за свагда као право имаоство
вишепоменутог Св. Монастира Љубостиње. А што смо досад неправедно
воденицу држали, дајемо књазу десет дуката ћесарски(х).
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1. јунија 1837.
У Крагујевцу

+ ја Радивоје Јовановић
+ - Мијаило Јовановић
+ - Милосав Јовановић
сви из Селишта

Оригинал АС, КК XII 862 (1)

Да су предстојеће уступитељно писмо овде именовани Радивоје
Јовановић, Мијаило Јовановић и Милосав Јовановић, сва тројица из Селишта,
Среза левачког, Окружија јагодинског, Св. Монастиру Љубостињи, од себе дали,
и знацима крста поред подписани имена своји, исто уступљеније својеручно
подкрепили, сведочи се и потврђује од стране Књажеско Сербског
Управитељног Совјета.
№ 1951
2. јунија 1837.

Председатељ Управ. Совјета
(М. П.)

У Крагујевцу

генерал мајор
Стефан Стефановић
Привремени директор канцел.
Стефан Марковић

За потверђеније
№ 1977
2. јунија 1837.

Милош Обреновић
(М. П.)

Књаз Сербски
По заповести Књаж.
Јаков Живановић
Директор Канц. Књ.

Оригинал АС, КК XII 862 (3-4)

785.
Праћина, 26. јуна 1837.
Милован Радисављевић, економ беличког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – захваљује на указаној милости од стране кнеза,
којом је постављен за економа, обећавајући да ће се у новој служби трудити
да оправда указано му поверење.
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Ваша Светлост
Милостивејш Господару
С највећим страхопочитанијем и преданосћу приступам к Светлому
скуту и благодетељној десници Вашој возблагодарити на височајшој милости
Ваше Светлости, коју сте на мене у званију економа удостојили за показати се
званија и височајше милости Ваше Светлости, осведочиће будуће приљежно
стараније у дужности економа точно по височајшој прописаној и датој ми
дужности одправљати и у свему доброг поведенија достојан показати се, молећи
всевишњег творца да Вашу Светлост Светлејшом фамилијом Вашом БОГ на на
млоге године с повољним здрављем поживи.
Всеподанејше љубећи Светли Скут и всештедру десницу Ваше
Светлости, јесам
26. јунија 1837.

верноподани економ Среза беличког

У Праћини

Окружија јагодинског

№ 2590

Милован Радисављевић

Оригинал АС, КК XII 863

786.
Рековац, 6. јула 1837.
Милоје Симоновић, Радован Ђорић и Вулета Милисављевић, економи
левачког среза, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљују на
додељено им звање економа.
Ваша Светлости, Милостивејши Господару
Као што је Ваша Светлост имала милост о прошлој светоспасовској
Скупштини између остали(х) спаситељни Ваше Светлости уредба и
благодетељну уредбу домаће и пољске економије завести, тако да је и нас
долуподписане милостиво изволела економима у Срезу левачком Окружију
јагодинског наименовати и као економе височајшим објављенијама потврдити
изложивши нам и све дужности економическе, с налогом да и(х) по имајућим
настављенијама тачно испуњавамо. Светли Господару, сав је народ Среза овог и
ми с њим под Вама срећан постао. Ми се Вашим мудрим и отеческим уредбама
синовно покоравамо. Ми се Вашој Светлости верно поданически обвезујемо да
ћемо дужности наше воверене нам службе тачно изпуњавати. Ми Светлости
Вашој с најдубљим страхопочитанијем усуђујемо се чистосрдечну и
верноподаническу благодарност за даровану нам службу изјавити и синовно
молити да изволи Ваша Светлост у отеческа Светла Недра милостиво примити;
желећи искрено да премилостиви Бог дарује да Светлост Ваша јошт за много
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година међу народом србским поживи којим да дуго јошт на славу имена Вашег
владате. А ми свагда да остајемо препоручени превисокој милости Ваше
Светлости, као што остајемо, љубећи Вам светли скут Ваш са најдубљим
страхопочитанијем, јесмо
6. јулија 1837.

Вашој Светлости

У Рековцу

верни поданици

№ 2683

и економи Среза левачког
Милоје Симоновић
Радован Ђорић
Вулета Милисављевић

Оригинал АС, КК XII 864

787.
Драгошевац, 8. јула 1837.
Стеван Недељковић, цели капетан темнићког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу–рапортира да ће се у свему управљати по
кнежевом налогу, водиће рачуна о свом понашању, али и о понашању и
причама људи у срезу који му је поверен.
Његовој Светлости, Милостивејшему Господару
и Књазу Србскому Милошу Т. Обреновићу

Целог капетана старешине Среза темнићског
Стефана Недељковића всеподанејши рапорт
Височајше Ваше Светлости предписаније од 7. јунија прош. м. № 2056,
којим благоизволела је Ваша Светлост височајше неке дужности предписати ми,
примио сам, на које всепокорнејше рапортирајући управљаћу се у свему по
изданом ми настављенију, точнејше исправљаћу сваку неуредност у вовереном
ми срезу, и поступаћу при разрезивању данка по гласу решенија Ваше Светлости
о спасовској Скупштини изданог, бићу свакој дужности мојој бодр и трезвен, и
сам собом скодно заповестима Ваше Свелости ићи ћу по срезу, нити ћу се
одавати којекаквим весељама, свадбама и праздности.
Мотрићу какве ко речи говори, како свињарски трговци тргују, како
плаћају и како варају народ, о чем с времена на време всеподанејше рапортираћу
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Вашој Светлости; настојаваћу да новопостављени економи дужности њине
точно извршују и да народ заповести њине точно исполњава.
И у свему управљаћу се и званије воверено ми тако одправљаћу, како ћу
височајше указане ми милости достојан показати се.
№ 356

Цели капетан Среза темнићског

8. јулија 1837.

Стефан Недељковић

У Драгошевцу
Оригинал АС, КК XII 865

788.
Драгошевац, 8. јула 1837.
Стеван Недељковић, капетан темнићког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу–обавештава га да ће бити, ако затреба, од помоћи
новопостављеним економима у свом срезу. Такође, водиће рачуна да они свој
посао раде што је боље могуће.

Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому Милошу Т. Обреновићу

Целог капетана старешине среза темнићског Окр. јаг.
Стевана Недељковића всеподанејши рапорт
На височајше предписаније од 5. јунија т. г. № 2034, с којим
благоизволела је Ваша Светлост о постављењу економа у подручном ми срезу
височајше известити ме рапортираћу, бићу економима у извршењу званија
њиног у чему би год помоћ моју потребовали на руци.
А идући по срезу мотрићу како и они дужност своју извршују, и у свему
управљаћу се по височајшој Ваше Светлости заповести.
№ 357

Цели капетан среза темнићског

8. јулија 1837.

Стеван Недељковић

У Драгошевцу
Оригинал АС, КК XII 866
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789.
Јагодина, 13. јула 1837.
Симон Станојловић, практикант Исправничества у јагодинском
округу, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–моли кнеза за ма какву
службу. До сада је био 4 године практикант у суду, а сада нема посла.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару!
По височајшем одобрењу и милости Књажеској Светлости Ваше дошао
сам и ја с родитељима мојим апре 7 година из Бесарабије у премило Отечество
наше. Као гођ што је родитељ мој срећан био и по неограническој милости
Вашој членом ондашњег суда На(х)ије јагодинске постао; тако сам и ја одма по
доласку моме, премда јошт млад, недозрео и непреправан, но с милостивим
Књажеским одобренијем Вашим, практикант с платом при истом суду постао и
готово 3 године у том качеству заостао, док се по уведенију Гимназије Србске у
мени жеља породила није, да се и ја, као остали срећни синови Србски у
Гимназији нашој даље поучимо и усовершенствујемо. С тим сам намеренијем
две године у Гимназији наново учећи се провео, а потом безплатежним
практикантом при високославном Управитељном Совјету постао, одкуд сам по
истеченију 3 месеца одма платежним практикантом у Исправничеству окружија
јагодинског од Ваше Светлости милостивејше наименован.
Позивајући се на то, што сам пре гимназијални(х) овдашњи(х) наука 3
године, а по изласку моме из Гимназије, наново једну годину, у свему четири
готово године дана при суду овдашњем као практикант провео; осећајући к тому
у мени снаге и способности, о којој ће и славно Исправничество Окружија
јагодинског посведочити, да и у писарској дужности Светлости Вашој и
отечеству услужним бити могу; желећи најпосле и ја, као благодарни син, старог
и немоћног из милости и великодушија Светлости Ваше јединствено живећег
родитеља мога у услугама колико толико заступити, усуђујем се Светлости
Вашој најпокорније предстати и молити да би ми такову службу милостивејше
определити благоизволили, у којој би по жељи и благодарности срдца мог
услужнији и полезнији бити, а и себе со тим боље усовершенствовати могао.
Целивајући светли скут и Отеческу Књажеску десницу с најдубљим
страхопочитанијем пребивам
У Јагодини
13. јулија 1837.

Ваше Светлости
најпокорнији син
Симон Станојловић
Практикант Исправничества
Окружија јагодинског

Оригинал АС, КК XII 867
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790.
Медвеђа, 21. јула 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, старешина левачког среза и члан
Исправничества јагодинског округа, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортира да је по претходном налогу, добијеном од кнеза, покушао да дозна
шта се против кнеза говори у његовом срезу и како трговци тргују, али није
ништа битно приметио или чуо.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу

Старешине Среза левачког
Члена Исправничества Окру. јагоди.
Подполковника Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
По издатом ми височајшем Ваше Светлости налогу од 7. јунија № 2056
мотрио сам у подручном ми срезу да се гди противне речи не говоре и како
трговци тргују, о чему до данас нисам могао ништа примечанија достојно
дознати; за које с највећим страхопочитанијем усуђујем се Вашу Светлост
известити.
№ 144

Подполковник

21. јулија 1837.

Живко Шокорац

У Медвеђи
Оригинал АС, КК XII 868

791.
Драгоцвет, 19. августа 1837.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–јавља да
је са Живком Шокорцем и Петром Милетићем, кнежевим ађутантима,
отишао у Јагодину, и тамо су са члановима Исправничества, срески
старешином Стевчом и доктором утврдили колико је оболелих од „чумне
болести“. Јагодина је опкољена, тако нико у њу не може ући, а ни изаћи; све
се чини да се строгим мерама болест искорени.
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Његовој Светлости, Милостивејшему Господару и
Књазу Србскому Милошу Теодоровићу Обреновићу

Команданта Средоточне војене команде
полковника Арсенија Андрејевића –
всеподанејши рапорт
Дошавши јуче из Крагујевца у Драгоцвет, одма сам с подполковником
Живком Шокорцем и ађутантом Ваше Светлости Петром Милетићем к Јагодини
отишао и на договор призвали членове Исправничества, срезског старешину
Стевчу и више јагодинских кметова у присуствију доктора, који су ми на питања
одговорили да су Милета Тртић, мати му, сестра и двоје мушки деце, сви од
чумне болести умрли, а жена му данас шести дан како лежи, не зна се оће ли
остати жива. Исто тако Митра Јежића умро му је синоћ син и Васка калапакџије
умрла је на порођају жена с рођеним дететом и јошт једним од године. У
последње две куће остало је јошт 9 душа живи и сви здрави, који су у особитој
кући по уредби доктора смештени, да онде лозарет одстоје. И за болесне
наредили смо такођер једну кућу, да како се који разболи, да се одма у исту као у
шпитаљ однесе и онде лежи.
Што се пак спољашње уредбе тиче, представљам Вашој Светлости да
смо сву Јагодину обколили, да нико из исте не излази нити улази. Јефту момка
мог, метнуо сам с више људи на друму између Вољавче и Винораче, да нико
туда не пролази. Ја сам заптио на Драгоцвету друм, гди и сам на друму седим.
На Гиљу је постављен Стеван Пироћанин, да он ћупријски друм чува, цркву и
Исправничество јагодинско затворили смо. Скеле по Морави све сам узаптио, да
не раде и ћуприју затворио. Но будући да се је народ вароши Јагодине, без мало
сав разишао био на виноградима и кукурузима, то сам га које јуче које данас
скоро сав натраг повратио у варош.
Налазећи се сад у Јагодини доктор, казао ми је да ако Бог да, да ће се
скорим временом поменута болест искоренити, ако се само строге мере к
предохраненију распространенија употребе, сиреч да се чаршија с селима не
меша, да се болесне куће оцепљују, да се мале на части поделе и свако јутро и
вече визитирају, једном речи да ако се докторовој уредби повиновали буду, да ће
се скоро божију помоћију болест истребити, будући се је изразио да је он већ
животом ризиковао као и што је само, да се слуша, ал се не труди о томе не
треба ни сумњати. Од синоћ досад није се нов болестник показао, осим стари
Велисав од грознице, а служче му и Тртићева жена само, што од преднаведене
болести леже. Стевча је изишао око Јагодине, те народ ја годински јошт у варош
сбија, а ми поиздаље враћамо, но ни Стевчу у помешај не пуштамо.
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По налогу Ваше Светлости довео сам данас из мезулане јагодинске 20
коња и то голе као што је доктор допустио, без седала и улара и свега осталога.
Зато ако који с писмама за овамо полазио буде, то нек к нама иде, гди су коњи
готови.
Из Ланишта неки Павле Арачић умро је синоћ, но не зна се од чега је,
кажу да је од далка умро на ког кућу поставио сам стражу и около сви села, а
више у околини села није се фала Богу нигди ништа појавило. Једног рабаџије из
Параћина који је носио памук из Алексинца у Београд умрла су му два детета,
који вративши се из Београда, сврати се кући, но већ деца му помрла била, он
после тога продужи пут и у Ражњу и он умре, ког кућу средством срезског
старешине затворим. У Ћуприји и око, фала Богу здраво је.
Солдати који из Крушевца путују отишли су низ Мораву здраво и
невредимо и сви су фала Богу здрави, осим тројице што су грозничави, исто тако
и ми смо фала Богу сви здраво и око нас. Солдати су вечерас на конаку у
Крушаку сниже Ћуприје, за које сам с Гиља разумео.
№ 1255

полковник,

19. августа 1837.

Арсеније Андрејевић

У Драгоцвету

Јагодински доктор казивао ми је да је видио два низама у београдском
шпитаљу од чуме болесна.
Оригинал АС, КК XII 869

792.
Драгоцвет, 19. августа 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– извештава о неколико људи, који су Ражњу умрли.Члан ћупријског
Исправничества Ђоро говори да није у питању чума, што јагодински доктор
одбацује као незрелу и неискусну констатацију.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Команданта Средоточне војене команде
Полковника Арсенија Андрејевића всеподанејши
Рапорт
Данас бивши ја на Гиљу, казивао ми је член Исправничества ћупријског
Ђоро, да кад су у Ражњу њи неколико умрли, звали су алексиначког доктора, да
види да ли је истина чума или не? На које одговорио им је да никако чума није,
као што је и у Алексинцу казао, кад је онај низам умро, а каже ми и овај доктор
јагодински да је он у томе неискусан као младић, као што се је и осведочило. Но
овај јагодински доктор совршен. Овај га совршено осуђује што је толико уверио
чиновника да чума у Алексинацу није.
№ 1257

Полковник

19. августа 1837.

Арсеније Андрејевић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 870

793.
Драгоцвет, 20. августа 1837.
Петар Радојковић, кнежев ађутант, и Живко Шокорац,
потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – рапортирају да је до
сада од куге умрло 11 лица, тренутно је троје болесно. Сви су остали здрави
и није се ниједан нови случај болести појавио.

Његовој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу

всеподанејши
Рапорт
Којим всепокорнејше Вашој Светлости доводимо до знања да је данас
око ручка Велисављева баба умрла, а такођер и Велисав око подне умрео је
данас. Неке баба Јовке које је мушко дете било болесно умрло је јучер, а данас
истој баби разболело је се у кући девојче од дванаест година и до сад умрло је
свега 11 душа, а болесни су три засад. Проче сви су вала Богу у вароши здраво и
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није се ни у каквој кући наново појавило, а тако и у села вала Богу здраво је за
сад.
№1

Ађутант Књаж.

20. августа 1837.

Петар Радојковић

У Драгоцвет

Подполковник
Живко Шокорац

Оригинал АС, КК XII 871

794.
Брдо више Јагодине, 20. августа 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, командант средоточне војне команде,
кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–спрема се за Пожаревац, пошто је
претходно наредио како сачувати околину Јагодине. Крушевачком доктору је
јавио да испита какво је стање болести у Ражњу и оклини, а темнићком
капетану да преда данак преко свог писара. Пуковнику Стефану Стојановићу
је послао писмо. Пошто је чуо да је Ђоко асурџија из Јагодине са друговима
растерао стражу на јагодинском друму, наредио је да га ухвате и окују, у
супротном, да га убију. Нових болесника у Јагодини тренутно нема.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Команданта Средоточне војене команде
Полковника Арсенија Андрејевића всеподанејши
Рапорт
По височајшему Ваше Светлости налогу од 19. т. № 3303 в. одма сам се
спремио за у Пожаревац, учинивши најпре наредбу како ће се око Јагодине
чувати.
По доктора крушевачког писао сам да у Ражњу и око Ражња појавившу
се болест извиди, с налогом, као што ми Ваша Светлост налаже, да се не меша,
известије мени што је пронашао пошље и натраг се врати.
Капетану темнићском писао сам да данак средством свог писара Азни
однесе и преда, будући је он на Гиљу на стражи.
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Писмо Г – ну Полковнику Стефану Стојановићу послао сам.
Неки Ђоко асурџија из Јагодине с једно 10 другова своји(х) разгнао је
једну стражу коју смо наместили били да друм на Јагодини чува, и растеравши
је, млоге је којекакве противне речи говорио; по ког одма сам писао
Исправничеству јагодинскому, да га, ако се може, увати и окује, ако ли ипак не?
то да се и убије, који налог оставио сам и Г. Г. Подполковнику Живку Шокорцу
и Целоме Капетану Ађутанту Ваше Светлости Пери, да и они с реченим Ђоком
поступе; јербо ако се строгост не буде набљудавала, то ће слаба одбрана бити.
Доктор и Аранђел добро се по Јагодини труде, само веле да се строгост
набљудава, која се уколико је највише могуће чини.
Што се тиче вароши Јагодине, ништа се ново после представљеног под
јучерашњим датумом Ваше Светлости рапорта догодило није, нити се који нови
болесник појавио до свршетка овога рапорта, у 2 сата изјутра по 12.
№ 126
20. августа 1837.
Више Јагодине на брду
Оригинал АС,КК XII 872

795.
Драгоцвет, 21. августа 1837.
Живко Шокорац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – нема нових
случајева болети. Труди се да људе задржи у вароши, али током покушаја да
прођу мимо страже, јавља се пуцање и напади на стражаре на друму.
Опкољено је Ланиште, село у коме је умрло једно дете, јер нису сигурни од
које је болести умрло.
Оригинал АС, КК XII 873 (1-2)

Крагујевац, 22. августа 1837.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу и Петру Радојковићу у
Драгоцвету–поводом јучерашњег рапорта, а у вези са нападима на стражу
која чува друм, издаје прокламацију којом се наређује да се на свакога, ко се
усуди да напада стражу, пуца, а ако се не ухвати–биће стрељан кад га
ухвате.Напомиње да се са овом прокламацијом упознају све страже,
истичући да се све чини ради искорењивања куге из Јагодине и да би се
спречило њено ширење.
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Оригинал АС, КК XII 873 (3)
Његовој Светлости, Милостивејшем Господару
Књазу Србском Милошу Т. Обреновићу

Подполковника левачког Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
Којим всепокорнејше Вашој Светлости доводим до знања да се од 20.
послатог Вашој Светлости рапорта у Јагодини достојно примечанија болести
догодило није. А варошане једнако у варош сбијамо, но неки од њи изоде
напротив стражара наши и разгоне страже, потрзајући пушке на њи, које смо
досад узбијали речима и плашили. Но неки све ово за шалу држе и не узводе се
никако које с највећим стракопочитанијем усуђујемо се Вашој Светлости
представити и всепокорнејше молити за известије, како ћемо са онима
поступати.
При овом всеподанејшим рапортом доводим до знања да је умрло једно
дете од године мушко у Ланишту близу куће умрлог Павла Арачића. Но ово
боловало је осам дана и не зна се од шта је умрло. Но опет смо кућу стражом
затворили, а тако и село обкољено је стражом.
№2

Подполковник,

21. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 873 (1-2)

Нашему старешини среза левачког окружија јагодинског,
Подполковнику Живку Шокорцу, и нашему ађутанту, целому
Капетану, каваљеру Петру Радојковићу
у Драгоцвету
Примивши синоћ рапорт ваш од јучерашњег, којим нас извештавате,
како неки житељи јагодински ударају на наше страже и проваљују иј, издајемо
под данашњим посредством Исправничества јагодинског прокламацију на
житеље јагодинске, да се свако уредбама нашим повинује и страже уважава,
јербо, ко би на страже ударио, да ће ове на њега пуцати и ако га не згоде, да ће
такови забележен и после ухваћен и стрељан бити.
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Ово објављујући препоручујемо вам да уредбу ову свим стражама око
Јагодине постављеним објавите, са строжајшим од имена нашег налогом, да на
сваког пуцају, који би се усудио на стражу ударити, а кога не би згодиле да га
забележе, па да се хвата и нама објави.
Објавите им, да ово зато чинимо што желимо да се Јагодина од заразе
кужне што раније очисти и да се болест даље у отачество не разноси.
Вас двојица нарочно имате бдити над исполненијем наредбе ове.
В. № 3382
22. августа 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 873 (3)

796.
Јагодина, 22. марта 1837.
Стеван Михаиловић, цели капетан, старешина беличког среза, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – рапортира да је ухватио преступника
Ђоку асурџију из Јагодине са његовом дружином. Моли за упутство шта да
ради са главом и телом убијеног, пошто се сумња да је заражен кугом.
Другове Ђокине је оковао, а остале ће надање хватати.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу

Старешине Среза беличког и Окр. јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића
всеподанејши рапорт
По височајшем Ваше Светлости налогу од 22. т. № 3339 ухватио сам
преступника Ђоку асурџију Јагодинца с његови четири друга; с Ђоком поступио
сам као што ми је Ваша Светлост височајше заповедила, но главу његову није ми
дао Г. доктор Нађ пратити Вашој Светлости из причине што је и он из кужне
вароши и зато всепонизнејше молим Вашу Светлост за настављеније како ћу с
главом и телом убијеног преступника поступити. Ухваћену дружину Ђокину
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оковао сам и под стражом су, а и неухваћени стараћу се да ухватим и ш њима
као с ухваћенима поступићу.
22. марта 1837.

Цели капетан

У Јагодини

Стеван Михаиловић

Оригинал АС, КК XII 874

797.
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–у Јагодини нема нових случајева куге, наводи имена болесника, а
затим и симптоме болести ( белег на препонама или испод мишке, грозница,
модрило по целом телу и избацивање крви након издисања). Сви умрли од
куге су сахрањени код џамије у једној башти, а у њу нико не улази.
Његовој Светлости, Милостивејшему Господару, Књазу Србском
Молшу Т. О бреновићу

Подполковника левачког Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
Пошто смо јучер под 21. т. № 2 Вашој Светлости рапортирали да се у
вароши Јагодини нигди болест наново у кући куга појавила није и да више
болесника нема осим у болним кућама г. Велисављевој слуга његов Коста
Милете Калића удовица његова Петкана је у Стаменковића меани Никола
Стаменковић који је већ поиздрављати почео, болесној унуки баба Јовкиној
Стани изишао је белег на препони левој, а од горе речени болесника умро је
синоћ слуга покојног Велисава Коста и појавила му се под леву мишку, а остали
болесници живи су. Такођер умро је јучер у њиви једној преко Лугомира нађен
Стеван Крстић, 20 година стар, родом из Пиротске бивши слуга Николе
мутавџије Јагодинца. Он је по сказивању Николином јошт 16. овог месеца
поболео се и то од грознице, а сад пошто је умро никакве белеге имао није осим
што је сав помодрео и крв му на уста ударила.
Њега у њиви нагледао је брат његов Станоје дете од 14 година и не
смејући ноћу код њега остати и будући да га је бивши газда његов Рајко
мутавџија како је он отишао од себе отерао, то ноћио је једну ноћ без питања у
авлији Бранка мутавџије и Стојка Јужоровца, а њине су куће у једној порти
(Станоје је здрав, но Исправничество с господин доктором сумњајући што је он
болног брата нагледао, метут је у контумац под стражу, а како на Бранкову и
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Стојкову кућу у којима је у авлији Станоје ноћио тако и на Николину кућу код
ког је умро Стеван поболео се, поставило је стражу.
У Бранковој кући затворено 11 душа
~||~ Станковој

6 ~||~

~||~ Николиној

7 ~||~

Засад су хвала Богу као и остала варош сви здраво.
За умрлог г. Велисава и бабу његову питали смо данас доктора јесу ли
какве белеге имали за које одгорио ми је да г. Велисав никаквог белега није имао,
него само како је болестан лежао, а нико умро без икаквог белега. Тако исто и
баба никакав белег имала није, само је сва помодрела била када је умрла. Које с
највећим страхопочитанијем доводимо до знања Вашој Светлости. Кужне
мртваце саранили ниже џамије у једну башчу гди нико не иде.
№3

Подполковик,

22. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 875

798.
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Петар Радојковић, ађутант и Живко Шокорац, потпуковник, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – заједно са доктором, Исправничество је
јавило да ће најбоље бити ако се стражари и „копиоци“, који би чували
контумац и заражене куће, буду плаћали.
Његовој Светлости
Милостивејшег Господару и Књазу Србском
Полковника левачког Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
Писаније Исправничества јагодинскога у договору с Г. доктором да је за
добро нашло да стражаре за кужне куће и копиоце кужни мртваца, а тако и
шпитаљ и контумац за новце погоди, по чему би се и стража сигурније чувала,
које ми с највећим страхопочитанијем доводимо Вашој Светлости до знања.
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№5

Подполковник и ађутант Књаж.

22. августа 1837.

Петар Радојк.

У Драгоцвету

Живко Шокорац

Оригинал АС, КК XII 876

799.
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић Јакову Живановићу у Крагујевцу
– по налогу добијеном од кнеза, пишу да доктор Нађ полази за Ражањ,
напомињући да он пије само бело вино, а уз то и траже туце хартије.
Високопочитајеми Господине
По височајшем налогу Његове Светлости јављам Вам како доктор Нађ
полази у Ражње. Ја са му дао моја кола за под воз. Доктор Нађ не пије црно вино.
Било је мало код Г. Ранђела, али је нестало. Писало је Исправничество да Вам
јавимо, будући да не пије црно вино ни ракије, а тражи бело, за што јављамо.
Молимо за једно туце артије.
У Драгоцвету

Подполковник

22. августа 1837.

Живко Шокорац
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 877

800.
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Петар Радојковић и Живко Шокорац кнезу Милошу обреновићу у
Крагујевцу – рапортирају какво је стање болесних у Јагодини. Нема нових
случајева оболелих ни у Јагодини, ни у околини.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србском
Милошу Т. Обреновићу
всеподанејши рапорт
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Између болни од куге Станице баба Јовке унуке Николе Стаменковића
меанџије и Петкане, жене покојног Милете Аџића, иста Милетина жена јутрос
пред зору умрла је и изишла јој је рана на препону. Што се тиче проча два
болесника живи су засад јошт. Наново, Богу благодареније, нигди није појавила
се куга, како у вароши Јагодине тако и околни села, све је у повољном здрављу.
На Марка Ћосу баштована била је нека рана за вратом пре 20 дана изишла, но Г.
доктор по распиту гледао је Марка и уверио нас је да му није кужна рана била, о
чем всепокорнејше рапортом овим доводим до знања Вашој Светлости.
№6

Под. Живко Шокорац

22. августа 1837.

Ађ. Петар Радојков.

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 879

801.
Драгоцвет, 23. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић, старешине левачког среза, кнезу
Милошу Обреновићу у Пожаревцу – јављају да је умрла једна девојка, а у
конопљи је нађен мртав момак из Врања од 20 година, који је умро од куге.
Оболео је још један младић, мумџија од 20 година, чију су кућу ставили под
стражу.
Оригинал АС, КК XII (1)
Пожаревац, 25. августа 1837.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу и Петру Радојковићу у
Драгоцвету–напомиње да је веома битно искористити сваку меру опреза,
како би се зараза што више смањила, првенствено зато што се, уместо да се
смањује, у Јагодини шири, на шта указује податак да је на улици нађен
мртав човек. На сваки начин избегавати мешање народа, јер у супротном ,
заразиће се и села.
Оригинал АС, КК XII (2)

Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Старешине Среза левачког Окружија јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана, Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Исправничество Окр. јагодинског отношенијем својим од 23. т. м. №
1221 јавља у смотрењу болести, које су се тога дана догодиле, да је данас
болестна кћи Митра Јежића, именом Станица, умрла; такође, у конопљи код
џамије нађен је један мртав момак, 20 година стар, родом је из Врања, а име му,
вели, да није могао дознати, а биљеге никакове на њему нема, осим што је сав
модар. Исто тако доводи до знања да је се у здравој кући поболео Сима Милић
мумџија, 18 година стар, коме је изишла рана, сиреч оток на десној препони;
поболео се 20. т. м. а био је с матером, два брата, зетом и сестром под стражу
метуло. Друго што нити је се у вароши, нити у кућама затвореним под стражу
штогод појавило и догодило.
№7

Подполковник

23. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 880 (1)
Нашему старешини среза левачког Окружија јагодинског
Подполковнику Живку Шокорцу и Ађутанту Петру Радојковићу
у Драгоцвету
Видили смо из писма вашег од 23. т. № 7 како се јошт једна кућа у
Јагодини, осим они(х) што су заражене и затворене, окужила; ово је знак да се
куга уместо умаљенија даље простире, тим више, што се и на сокаку човек
мертав нашо. Препоручујемо вам, дакле, да све силе и средства употребите, како
се никакова сообшћенија из Јагодине напоље догодило не би, да се само и села
не заразе; исто тако пак и у вароши да се строжајше мере употребљују у чувању
заражени(х) кућа, да се не би ни у вароши даље куга распростирала, као што се
већ речени случај догодио.
В. № 3444
25. августа 1837.
У Пожаревцу
Оригинал АС, КК XII 880 (2)
105

Јагодинска нахија 1836-1839
802.
Драгоцвет, 24. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, и Петар Радојковић, капетан, кнезу
Милошу Обреновићу у Пожаревцу – рапортирају о новом оболелом од куге.
Разболео се слуга у кући под стражом. Остали су доброг здравља
.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Из отношенија Славног Исправничества Окружија јагодинског од 24. т.
м. № 1229 дознали смо да је се данас пред зору поболео Вучко покојног Милете
Хаџића слуга, у газдиној кући, под стражом наодећој се, на коме се никакови
знак други показао није, но само што га грозница уватила. У тој кући само су
јошт два момка здрава остала, а сви остали домаћи, као што смо Вашој
Светлости најпонизније у своје време рапортирали, поумирали су. Остали пак,
како у вароши, тако и у селима, сви се наоде засад у добром здрављу.
№8

Подполковник

24. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 881

803.
Драгоцвет, 25. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају да данас нема новооболелих, осим појаве отока код једне
особе. Сви оболели су живи.
106

Архивска грађа
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Отношеније Славног Исправничества Окр. јагодинског од 25. т. м. №
1232 повољне нам вести јавља, да се овога дана, благодареније буди
Свемогућему творцу, нигди никакови поболео није, осим што је се показао оток
на левој страни препоне на Вучка, слугу почившег Милете, који се је јошт јуче
био разболео; а знака на њему никаквог до данас није било. Исто тако
уведомљава нас Исправничество, да су они болестници, за које смо Вашој
Светлости под 23. и 24. т. м. № 7 и 8 најпонизније рапортирали, живи, о чему
известивши се усуђујемо се Вашој Светлости ради височајшега знања
всеподанејше рапортирати.
№ 10

Подполковник

25. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 882

804.
Драгоцвет, 26. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају да се баштовану Илији Николићу појавио кужни знак,
његова је кућа стављена под стражу, а он је са женом и децом пребачен у
кужну кућу почившег Велисава. Остали болесни су живи.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
По гласу отношенија Славног Исправничества Окружија јагодинског од
26. т. м. № 1234 јуче се предвече дознало да се је разболео Илија Николић,
баштован, и показао му се оток под левим коленом и левим куком; он је поболео
се јошт 23. т. м. у башчи између старог Лугомира и јаруге, кога је жена његова
одвела код куће.Кућу пак њихову поставило Исправничество под стражу, да се
не би кужни помор и у другим кућама распростро, а болестног Илију са женом, с
два детета његова, који су здрави, дала је пренети у кужну кућу почившег
Велисава. Исто тако и за болестнике Симу Милића и Вучка, слугу умрлог
Милете Хаџића, јавља да су живи и да је се надати да ћеду Божијом помоћи
преболети. Сви пак остали здрави су и ништа досад опасно појавило се није.
№ 12

Подполковник

26. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 883

805.
Драгоцвет, 27. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – рапортирају да је данас умрло двоје и да има нових случајева
оболелих.
Његовој Светлости, Милостивејшему Господару,
Књазу Србскому, Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
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По известију отношенија славног Исправничества окр. јагодинског од 27.
т. м. № 1236 дознали смо да се овог дана превећ велика несрећа у Јагодини
догодила. Петрија жена Петра Стевановића, који сада контумацира, 25. т.
поболела се у пољу и свекар њен довео ју је код куће, која лежи до Пиндићеве
меане, где је потом и умрла без икаквог другог знака осим што је модра. Притом
поболео се је и Степан, други слуга умрлог Милете Хаџића, који је такође синоћ
умро са кужним знаком на нози и на рамену. Тако исто и у кући Васка
калпакџије, кому су између 14. и 16. т. жена и два детета умрла, поболели су се
јуче наново од њи 12 здрави заоставши душа, који су од 18. т. контумацирати
почели, Атанасије Васковић, 8 година стар и Анђелија жена Мите калпакџије
такође у Васковој кући налазећа се, будући се је десила тада у тој кући кад се
први пут кужни помор у њој показао и обоје поменути имају знаке кужне
болести на препонама, а остали сви из поменуте куће отпуштени су такође натраг
из контумаца тамошњег, из узрока тога што се је куга наново међу њима
појавила. Свега дакле од јуче до данас двоје су умрли, а двоје болестни. О чему
известивши се достаточно не пропуштамо с најдубљим поданическим
страхопочитанијем Вашој Светлости најпонизније до височајшега знања довести.
№ 13

Подполковник

27. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 884

806.
Драгоцвет, 28. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–рапортира да је разговарао са доктором Нађом о практиканту
Сими Станојловићу да ли да га ставе у контумац или да га пошаљу у
Крагујевац, ако се није мешао са болеснима. Међутим, Сима је био са својим
оцем када се овај разболео и зато је стављен у Исправничество са оболелим
Тодором.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Подполковника левачког
Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
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Височајше предписаније Ваше Светлости од 21. т. м. № 3368 касатељно
Симе Станојловића, практиканта из Исправничества јагодинског, да га у
договору с доктором Нађом у неку кућу или колибу изван вароши издвојимо да
контуманцира или ако помешан не буде био, да га, опет с доктором договорно, у
Крагујевац кући Радичевића пошљемо, који височајши налог сообштили смо Г.
доктору Нађу, на које одговорио је да је се Симо, када му је се отац разболео,
кући ишо и мешо, зато да га је с Тодором практикантом у бивше Исправничество
метуо и да се сад нико с њима не меша и да су засад совршено здраво и да ће га
онде за време држати.
№4

Полковник

28. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 885

807.
Драгоцвет, 28. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–јављају да је синоћ нађен мртав од куге Димитрије Павловић из
Београда, а пошто се мешао са породицом Цветка колара, цела Цветкова
породица је стављена под стражу.Од раније оболелих умро је Атанасије
Васковић.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Известије отношенија Славног Исправничества Окр. јагодинског од 28. т.
м. № 1240 у смотрењу болести јест следујуће: јуче предвече нађен је мртав у
мали близу кошева Димитрије Павловић, родом из Београда, бивши ортак Мите
Тирића Јагодинца, он је био сав модар и ишла му је крвава пена на уста. Притом
доставља Исправничество да је дознало да је поменути Димитрије, кад је био
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здрав, пребивао заједно са фамилијом Цветка колара, коју је он потом дао,
бојавши се да се не буде и од њи који окужио, метути под стражу, а фамилија ова
састоји се из 10 душа. Исто тако доводи до знања да је се између болестника, у
јучерашњем најпонизнијем рапорту јављени, умро Атанасије Васковић.
Известивши се дакле о овом догађају, усуђујемо се с највећим поданическим
страхопочитанијем Вашој Светлости до знања доставити.
№ 15

Подполковник

28. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 886

808.
Јагодина, 29. августа 1837.
Др Карло Нађ, лекар контумаца у Јагодини, кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу – пошто 28. тек. м. када је стигао у Јагодину није
могао дознати које су то 2 запечаћене куће, о којима је још у Земуну чуо, то
му их је сутрадан, на његов захтев, показао лично Аранђел Милосављевић.
Болест су овде пренели турски регрути, који су пре 24 дана путовали из
Алексинца преко Јагодине и ноћили у једној овдашњој крчми. Први случај
обољења појавио се 4 дана по њиховом одласку. По симптомима болести не
може се закључити да је у питању куга. На брзину је учинио све што је било
могуће; 5 кућа је затворио, као и саму варош. Потребна су му 2 служитеља.
Моли да кнез изда Магистрату наређење да му и даље буде на руци. Варош ће
бити затворена све док опасност не прође, а она је угрожена самим тим
што овде постоји обичај да рођаци љубе мртваца. Одлаже пут за Алексинац.
Нада се у Бога и кнежеву помоћ, а он свој труд неће штедети. Моли да се
његовом надлештву у Земуну пошаље извештај о њему и о стању ствари.
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809.
Драгоцвет, 29. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – рапортирају стање здравља у Јагодини, напомињући да су
оболели живи и да се од јуче нико нови са овом болешћу није појавио.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Славно Исправничество Окр. јагодинског отношенијем својим од 29. т.
м. № 1241 повољне нам вести јавља да је у кући Васка калпакџије, која је
окужена и под стражу метута и из које је дете Васково Атанасије умрло, почело
нешто излазити на левој руци жени Мите калпакџије Анђелији, за коју смо Вашој
Светлости под 27. т. № 13 всепокорнејше јавили, да је се поболела у кући
Васковој и да је доктор отишавши из истог дознао да је исто појављење кужни
знак, но да није опасно болестна и при себи је. Притом доводи до знања да су
болујући: Сима Милић и Вучко Јовановић, слуга умрлог Милете Хаџића, живи; и
да од јуче до данас нико се други поболео није, коју радостну вест чувши,
ускоравам Вашој Светлости с највећим поданическим страхопочитанијем ради
височајшега знања свепокорнејше рапортирати.
№ 16

Подполковник

29. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 888
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810.
Драгоцвет, 30. августа ( у зору 31. августа ) 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу–шаљу опширан приказ стања болести у Јагодини, укључујући све
здравствене прилике од појаве куге на овим просторима, закључно са 31.
августом 1837. До сада је од кужне болести умрло 21 лице, 4 особе су болесне,
1 лице је преболело заразу, а 78 здравих стављено је под стражу.

Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Из височајшега предписанија Ваше Светлости од 27. т. м. № 3508 видили
смо какова известија Ваша Светлост од нас захтева. Следујући дакле с највећом
пажњом да сходно височајшем налогу известија Вашој Светлости шиљемо,
усуђујемо се таково о стању здравља у Јагодини од како се је кужна болест
појавила до данашњег дана подробно и обстојатељно Вашој Светлости ради
височајшега знања поднети.
Стање здравља у Јагодини од почетка болести до данашњег дана јест
следујуће:
1.У зараженој меани Николе Стаменковића, преболео је исти Никола, а
Мијаило Павловић, ортак његов, здрав је.
2. У зараженој кући Милете Хаџића, умрло је њи осморо, именом
Тодора, мати Милетина, Милета Хаџић (овима је изишла гука под пазуом), жена
Милетина Петкана, синови: Станисав и Аврам, сестра његова Стана, слуга
Вучко Јовановић, којима свима изишла је гука на препонама и слуга Милетин
Стеван Јовановић, на коме су се појавиле две гуке, једна на рамену, а друга на
плећима. Остали двоје, ташта Милетина Стана и слуга Атанасије
Милосављевић, здрави су.
3. Из заражене куће Васка Милосављевића умрло је четворо: жена
Васкова Миља, којој је изишла гука на прсима и модре пеге, синови Танасије и
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Јанићије, којима се појавила гука на препонама и син Васков Марко, на коме се
никакви знак појавио није. Болестни су пак Васко Милосављевић, с гуком на
левом рамену, Антоније, син његов, кога само грозница хвата, комшика Васкова
Анђа, којој је гука на препонама и која је смртно болестна, а остали шест:
Марија, кћи Васкова, Петко Николић, ортак Васков, жена Петкова, Василија и
слуге Васкове Мијаило Петровић, Стеван Петровић и Мијаило Павков, сви су
засад здрави.
4. У зараженој кући бабе Јовке умрло је њи двоје: Јован Митровић, унук
Јовкин, с гуком на стражњици, и Станица, такође њена унука, на којој је кужни
знак изишао под левим раменом, а остали четворо, баба Јовка, син њен Дмитар
Јежић, жена Дмитрова Стојана и син Дмитров Антоније, здрави су.
5. Из заражене куће Велисава Станојловића умрло је троје. Велисав, на
коме су се појавиле модре пеге, жена његова Петра, која је помодрела и слуга
његов Коста Ђорђевић, на коме је најпре била срчаница, а по смрти изишле му
пеге, син пак Велисављев Сима Станојловић и Тодор Вукомановић практ.
Исправничества, здрави су и затворени у старом Исправничеству.
6. Кућа Петра терзије, у којој су сви здрави, числом четворо: Петар, жена
његова Станка, кћи њина Марија и слуга Петар, обкољена је стражом из узрока
тога што су се мешали са кућом Васка Милосављевића.
7. Из куће Стевана Нешића нико други није умро, осим он, који је у пољу
нађен мртав и на ком су биле угасито плаветне пеге, а брат његов Стаменко,
такође Петар Стевановић, комшија, и Ћира, бељански учитељ, који су се с
кућанима Нешићевим мешали, под стражу метути, здрави су.
8. Кућа пак Николе Стојковића, у којој су њи седморо, поменути газда,
жена његова Јована, деца њина: Станија, Наста, Јованка, мати Николина Петкана
и сестра Станица, обкољена је стражом, што је горе поменути Стеван Нешић
служио код Николе, а после 3 дана кад је од њега отишао, умро је.
9. Тако исто кућа Круне Мијаилове, у којој има њи шеснајест: поменута
газдарица, деца њена, Тоша, Станко, Стојанка, Ката, слуге њене: Васа Николић и
Рајко, Стојко Јовановић, комшија Крунин, жена Стојкова Милика, дете њино
Миља, брат Стојков Стаменко, сестра Анђа, брат Стојков Миладин, чирак
Благоје и слуге: Милосав Марковић и Рашко, метута је под стражу зато што је у
авлији исте куће Стаменко, брат Стевана Нешића преноћио, пошто је код
кужног свога брата био.
10. Из куће Миље Мијаилове разболео се Сима , син њен, и надежда је да
ће преболети, а прочи кућани, њи 5 именом: Миља, синови њени: Стеван и
Димитрије, зет њен, Димитрије Нешић и жена Нешићева Стевана, здрави су.
11. У зараженој кући Илије Николића умрео је само поменути домаћин
Илија, на коме се је појавила гука под левим коленом и раменом, а други сви из
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поменуте куће, числом 3, жена његова Дена и деца њина Никола и Љубица,
здрави су.
12. Из заражене куће Стевана Станковића умрла је само она Стеванова
Петрија, која је помодрила, а остали четрнаест, Стеван Станковић, жена његова
Илинка, слуга Ђорђе, дете умрле Петрије Марија, син Петрин Илија, Милутин,
синовац Стеванов, жена Милутинова Стана, мати Милутинова Стевана, Тоша
Стевановић, жена његова Јована, Ђорђе, син Стеванов, Ката, сестра Ђорђева,
Тривун, зет Стеванов и жена Тривунова Стојанка, здрави су.
13. Тако исто у кући Цветка Рајковића, умрео је само Димитрије,
пријатељ Цветков, на коме су модре пеге изишле и крв ударила му је на нос, он
је умро у пољу у кукурузу, а домаћи Цветкови били су с њиме у пољу и због
тога су и они затворени, који је числом 12. Цветко Рајковић, жена његова
Станка, деца њина: Аница, Мијаило и Димитрије, зет Цветков Вучко, жена
Вучкова Невена, комшика Бона, слуга Цветков Милоје и калфе: Стеван, Никола
и Јован, здрави су.
14. Кућа пак Мите Петковића, у којој су њи троје поменути, Мита, дете
његово Јован и баба Петра Јованова, мешала се с кужнима и због тога је и
стражом обкољена.
Више се ништа у Јагодини догодило није, нити се ко овога дана разболео.
Свега дакле од како се болест кужна појавила умрло је 21, болестни су 4,
један преболео и 78 здрави, под стражом затворени.
№ 18

Подполковник

30. августа 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету, скоро у зору 31.

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 889

811.
Драгоцвет, 31. августа 1837. ( у један сат после поноћи)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају какво је стање здравља у Јагодини, у каквом су стању
здрави људи под стражом, како су болесници и у којим се кућама поново
појавила болест.
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Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Стање здравља у Јагодини јест следујуће:
Под 30. августа т. г. № 17 свепокорнејше рапортирали смо Вашој
Светлости о стању здравља у Јагодини од почетка болести, а данас, позивајући се
на горепоменути рапорт, усуђујемо се Вашој Светлости свеподанејше описати.
1. У каквом се стању налазе они здрави људи, који су под стражу метути
2. У каквом су стању болестници, и
3. У којим се кућама болест наново појавила, коме је изишла гука на
левој препони.
I Од здрави људи:
а) у зараженој кући Васка Милосављевића поболео се данас слуга Васков
Мијаило Петровић, коме је изашла гука на левој препони.
б) у зараженој кући Петра терзије поболео се данас Петар Поповић, слуга
Петра терзије и изишла му гука под левим пазуом.
Оба ова двојица одвећ су болесна.
Кућа ова последња, т. ј. Петра терзије, почела је контумацирати, а сад
престаје, зато што се је болест у њој појавила и обкољена је стражом. Остали
људи, налазећи се затворени стражом, засад су здрави.

II За болестне
Што се тиче болестника, свепокорнејше јављамо: да им је, т. ј. Васку
Милосављевићу, његовом сину Антонију и Анђи Петковој сваки час горе и ни
најмање није се надати да ћеду преболети, а Сими Мијаиловићу провалила се
гука и готово је изван опасности.
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III За куће наново окужене
а) у кући Петка Петровића болестан је слуга његов Петар Станковић; он
је јошт 27. т. поболео се у пољу, а данас смо то прв дознали, њему је изишла гука
на десној препони; с поља донешен је у варош и у једну колибу под стражу
метут; но будући да се с њиме газда његов Петко састајао, и 26. т. с њим у једној
колиби ноћио, то обкољена је стражом Петкова кућа, у којој, искључавајући
болника Петра, има 9 душа: Петко, његова жена Настасија, деца њина: Стана,
Милоје, Станија и Марко, слуге њине: Никола Станковић, Јаков Тодоровић и
Видојко Н. Они су здрави и од данас почињу контамицирати.
б) данас смо се известили да је Мита Петковић мешао се с својим
чираком Милојем Стевановићем, а Милоје ноћио је ноћас у ковачници једној са
два стражара, Милосавом Н. и Илијом Н. и зато метути су под стражу и ова
тројица, који су здрави.
№ 19

Подполковник

31. августа 1837

Живко Шокорац

у један сат ноћи

Капетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 890

812.
Драгоцвет, 1. септембра 1837.( у 12 сати предвече)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају данашње стање здравља у Јагодини, истичући да има и
болесних, и новооболелих, и смртних случајева.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
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Стање здравља у Јагодини 1. септемвра јест следујуће:
У зараженој кући Васка Милосављевића дознали смо данас да се је
поболела жена Петка Николића, шура Васковог Василија, на којој се појавио
кужни знак сиреч гука на препони; она је била трудна и данас је побацила мртво
дете, налази се у доста опасном стању, тако да је слаба надежда да ће преболети
моћи; остали у тој кући: Васко Милосављевић, његов син Антоније, комшика
Анђа Петкова и Мијаило Петровић живи су и болују; жена пак Васкова Миља,
синови његови: Танасије, Јанићије и Марко умрли су; а прочи кућани: кћи
Васкова Марија, Петко Николић и слуге: Стеван Петровић и Мијаило Павловић
здрави су; као што смо о свима Вашој Светлости под 30. августа № 18
рапортирали.
Више се ништа наново није појавило, и вообште у свему стање здравља у
Јагодини, онако као што смо Вашој Светлости под 30. и 31. пр. м. № 19 и 18
свепокорнејше рапортирали.
№ 20

Подполковник

1. септембра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан

У 12 сати пред вече

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 891

813.
Драгоцвет, 2. септембра 1837.( предвече у 12 сати)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају стање болесних од куге, укључујући и један смртни
случај.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
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Стање здравља у Јагодини 2. септемвра јест следујуће:
1.У зараженој кући Милете Хаџића поболео се слуга Милетин Танасије,
и изишла му је гука под левим пазуом и доста опасно болује; ова је кућа скоро
пуста, јер су у њој сви изумрли, изузимајући само болника Танасија и ташту
Милетину Станку, која је јошт здрава.
2. У зараженој кући бабе Јовке Савића поболео се данас син њен Митар
Савић, кому је изишла гука на левој вилици, глава му је отекла, но при себи је;
прочи кућани: син Митров Јован и кћи Станица раније умрли су, а баба Јовка,
жена Митрова Стојана и син њен Антоније здрави су.
Обе ове куће биле су под контумацом, но сад, будући се у њима болест и
опет појавила, престају контумацирати, већ су стражом обкољене.
3. На последак у зараженој кући Васка Милосављевића умрла је данас
жена Петкова Василија, за коју смо Вашој Светлости под јучерашњим даном №
20 свепокорнејше рапортирали да је се разболела; а прочи кућани онако се наоде
ко што смо у преднаведеном рапорту нашем јавили.

Више никаквог случаја догодило се није, већ се онако исто наоди, као
што смо Вашој Светлости под 30. и 31. пр. м. № 19 и 20 свеподанејше
рапортирали.
№ 21

Подполковник

2. септембра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан

Пред вече у 12 сати

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 892

814.
Гиље, 2. септембра 1837. ( на стражи )
Стеван Недељковић, темнићки капетан, кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – рапортира да је добио кнежево писмо у вези са снабдевањем
Јагодинаца храном, према коме ће се управљати и тачно извршавати све
што је неопходно.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Целог капетана Среза темнићског Окр. јагодинског
Стевана Недељковића
всеподанејши рапорт
Височајше предписаније Ваше Светлости од 30. прош. м. № 3569
касатељно давајуће ране Јагодинцима и прочим подобнима примио сам.
На које всеподанејше рапортирајући Вашој Светлости да ћу у свакој
назначеној точки као што у предписанију гласи поступати и точнејше
изполњавати.
№ 487
2. септембра 1837.

Капетан темнићски

У Гиљу на стражи

Стеван Недељковић

Оригинал АС, КК XII 893

815.
Драгоцвет, 3. септембра 1837. ( у 1 сат ноћи )
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају о стању здравља у Јагодини, истичући да се двоје
разболело, а један гробар је умро.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Стање здравља у Јагодини 3. септемвра јест следујуће:
У зараженој кући бабе Јовке Савића поболела се и жена Митра Савића
Стојана; њој је појавила се гука на чланку на десној нози, и будући је трудна, то
се у доста опасном стању налази; прочи кућани: син Митров Јован и кћи Станица
раније умрли су. Митар пак, син Јовкин, и сад болује, а баба Јовка и син Митров
Антоније здрави су.
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При том поболео се јуче предвече гробар Ђорђе Димитријевић, њему се
на 10 места појавио кужни знак и синоћ је умро; одтала три гробара здрави су.
Више се никаквог случаја појавило није, већ је све онако како смо Вашој
Светлости под 30. и 31. № 18 и 19 свеподанејше рапортирали.
№ 22

Подполковник

3. септембра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан

У 1 сат ноћи

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 894

816.
Драгоцвет, 4. септембра 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу–рапортира како је чинио у вези са претходно добијеним писмом.
Организовао је достављање хране Јагодинцима, објашњава да се
сиромашнима даје храна на рачун и не наплаћује се. Такође, наводи да је
људима дао две воденице. Све је ово спроведено у договору са Аврамом
Петронијевићем и доктором Нађом.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца
всеподанејши рапорт
Примивши височајше предписаније Ваше Светлости од 30. пр. м. № 3569
у смотрењу ране за Јагодину, одма и предузимам по височајшем налогу и
поступити.
1. По првој точки височајшег предписанија, одбио сам стражаре мало
натраг од Јагодине да би тим људи своју рану, коју на пољу имају покупили;
будући је Јагодинцима понајвише потребна у вароши сва рана, коју у пољу
имају.

125

Јагодинска нахија 1836-1839
2. По другој точки поменутог предписанија, нисам мого поступити,
потому што сам већ много од тог жита, које је покупљено од народа, по 60 ока на
главу за непредвидиме случајеве самлео, и народ никако није ни мого доста
брашна доносити; к томе кмет јагодински већ је почео од имућнији људи по
малој цени новца брашно купити, које ће потом временом и мени предати, па ћу
онда моћи жито наместо овог раздатог правитељственог другог наместо купити,
а од сиротиње се засад ништа не узима, него јој се рана даје на рачун, па како
после Ваша Светлост наредбу изда, онако ћу и учинити.
3. Што се воденице тиче, уступио сам Јагодинцима две такове, једна од
њи нова код лугомирске ћуприје, а друга под виноградима.
Све преднаведено по височајшем налогу Ваше Светлости поступано је у
договору са Совјетником Ваше Светлости Г. Аврамом Петронијевићем и
Доктором Нађом, које извршивши усуђујем се Вашој Светлости ради
височајшега знања свеподанејше рапортирати.
№ 23
4. септемвра 1837.

Подполковник

У Драгоцвету

Живко Шокорац

Оригинал АС, КК XII 895

817.
Драгоцвет, 4. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – јављају о стању болести у Јагодини. Данас је троје умрло.

Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
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Стање здравља у Јагодини 4. септемвра јест следујуће:
1. У зараженој кући Милете Хаџића умро је данас слуга Милетин
Атанасије Милосављевић, за ког смо Вашој Светлости да је се разболео под 2. т.
№ 21 јавили; у овој су кући сви раније изумрли, само што је јошт ташта
Милетина Станка здрава.
2. У зараженој кући бабе Јовке умрла је жена Митра Савића Стојана, за
коју смо Вашој Светлости најпонизније под јучерашњим даном № 22
рапортирали да је се разболела; прочи у тој кући син Јовкин Митар Савић јошт
болује, а баба Јовка и син Митров Антоније здрави су, а остали кућани раније
изумрли су.
Притом умро је данас син Аврама Петковића Тома, он је од једне године
и комшије уверавају да је од рођења свог готово болестно, и да није од кужне
болести умрло; на њему и није се никакови кужни знак појавио и по свој
прилици умрло је од друге неке болести, па због тога и није кућа Аврамова
стражом обкољена.
Више се ништа догодило није, већ је у вароши стање здравља као што
смо Вашој Светлости под 30. и 31. пр. м. № 18 и 19 свепокорнејше рапортирали.
№ 24

Подполковник

4. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 896

818.
Драгоцвет, 5. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – рапортирају да се још једна особа разболела, сви остали
болесници су бољег здравља, осим што је једно лице још увек у тешком
стању.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Стање здравља у Јагодини 5. септемвра јест следујуће:
1. У зараженој кући Милете Хаџића разболела се данас и ташта
Милетина Станкова Станка и на два места на десој нози појавили су јој се кужни
знаци, која опасно болује, прочи кућани, њи 9, као што смо у јучерашњем
свепокорнејшем рапорту јавили, сви су раније изумрли.
2. Што се болестника тиче:
а) У зараженој кући Васка Милосављевића, поменути Васков син његов
Антоније, Анђа Петкова и Мијаило Петровић, слуга Васков;
б) у зараженој кући Петка терзије, слуга његов Петар Поповић,
в) у зараженој кући Миље Мијаилове син њен Сима Мијаиловић и
г) у зараженој кући Петка Петровића слуга његов Петар Станковић; сви
се данас у бољем стању налазе, дошли су к себи, једу и одају по мало, само јошт
син баба Јовкин Митар Савић јошт је у опасном стању.
Више се ништа догодило није, већ су сви у оном стању, као што смо
Вашој Светлости у честопоменутим рапортима нашим од 30. и 31. пр. м. № 18 и
19 свепокорнејше јавили.
№ 25

Подполковник

5. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 897

819.
Драгоцвет, 6. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу–јављају да је умрла девојчица од 12 година и, по свему судећи, није
била болесна од куге, већ је од раније трпела болове у стомаку, те је,
највероватније, неко друго обољење узрок смрти.
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Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт

Стање здравља у Јагодини 6. септемвра јест следујуће:
Данас смо дознали да је умрло девојче од 12 година, кћи Ива дунђерина;
она је пре по године једнако била болешљива, и комшије посведочавају да је у
утроби велики бол од тог времена трпила, а пре 10 дана имала је грозницу; јуче
пре подне играла се, а после подне обузме је мука и умре. Она је (нечитко) и
никакви кужни знак није се на њој показао, а притом уверавају и вешти људи да
није од кужне болести умрла.
Више се ништа догодило није, већ је онако као што смо Вашој Светлости
предидућим и честопоменутим свепокорнејшим рапортима јавили.
№ 31

Подполковник

6. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 898

820.
Драгоцвет, 7. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу–јављају какво је здравствено стање болесника и новооболелих у
Јагодини и да је једна жена умрла.
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Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Стање здравља у Јагодини 7. септемвра јест следујуће:
1. У зараженој кући Васка Милосављевића умрла је данас бивша
болестна Анђа Петкова, а прочи болестници, Васко, син његов Антоније и
Мијаило Петровић, слуга Васков, живи су; жена пак Васкова Миља и синови
њени: Танасије, Јанићије и Марко умрли су раније, а остали кућани: кћи Васкова
Марија, Петко Николић, шурак Васков и слуге Васкове: Стеван Петровић и
Мијаило Павлов здрави су.
2. У зараженој кући Петра терзије поболела се жена његова Станка, и под
левом мишком и на десној препони изишле су јој гуке и врло је болестна; Петар
Поповић, пак, слуга њиов јошт болује, а прочи кућани: Петар терзија и кћи
његова Марија здрави су.
Више се ништа догодило није, већ је онако као што смо Вашој Светлости
у прошавшим свепокорнејшим рапортима јавили.
№ 32

Подполковник

7. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 899
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821.
Драгоцвет, 8. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу–у рапорту напомињу да се код једног новооболелог гука појавила и
провалила, што повећава вероватноћу опоравка болесника. Сви остали
оболели су у истом стању као и јуче.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу

Старешине Среза левачког Окр. јагодинског
Подполковника Живка Шокорца и
Капетана Ађутанта Књажеског Петра Радојковића
всеподанејши рапорт
Стање здравља у Јагодини 8. септемвра јест следујуће:
У зараженој кући Васка Милосављевића данас смо дознали да се је
поболео и слуга његов Мијаило Павловић, њему је појавила се гука на десном
уву, која се провалила и надежда је да ће преболети; прочи кућани наоде се у
стању изјављеном Вашој Светлости под јучерашњим даном.
Више се ништа догодило није, већ онако као што смо Вашој Светлости у
прошавшим свепокорнејшим рапортима јавили.
№ 33

Подполковник

8. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 900
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823.
Драгоцвет, 9. септембра 1837.
Старешине среза левачког Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу
Милошу Обреновићу у Пожаревцу–извештавају о стању здравља у Јагодини
на дан 9. септембра 1837. године, када је харала куга на овом подручју.

Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 9. септембра:
Заражене куће јест следујуће:
1. Николе Стаменковића, у њој има двоје, један је преболео и један је
здрав.
2. Милете Хаџића, у њој има 10 душа, њи 9 изумрли су раније, а само још
ташта Милетина Станка болесна је.
3. Васка Милосављевића, у којој су болесни четворо: Васко, син његов
Антоније и слуге његове: Мијаило Петровић и Мијаило Павловић, раније пак
изумрли су петоро, а прочи су сви здрави и има иј троје.
4. Бабе Јовке, у којој је болестан Митар Савић син Јовкин, троје пак
умрли су, а јошт двоје здрави су.
5. Велисава Станојловића, из које је умрло троје, а јошт двоје здрави су.
6. Петра терзије, у њој је једно болесно, Петар Поповић слуга његов,
прочи кућани здрави су и има иј троје.
7. Стевана Нешића, у којој је једно раније умрло, а остали троје здрави
су.
8. Николе Стојковића, у њој има једно болестно, но сви су здрави
и има иј 7, а затворена је из подозрења, будући се је мешала са Стеваном
Нешићем.
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9. Круне Мијаилове и у њој нема болестни, већ сви су здрави, числом 16,
а затворена је из овог подозрења, из ког је и предидућа.
10. Миље Мијаилове, у којој је једно пребољено, а прочи кућани њи 5
здрави су.
11. Илије Николића, у којој да је умрла Дена жена Илина данас смо
дознали. Она је била трудна и родила је 8 т. мушко дете, које се у животу налази.
Прочи пак, јошт једно је умрло, а њи 2 здрави су.
12. Стевана Станковића, у њој је једно раније умрло, а прочи кућани сви
су здрави, а
13. Цветка Рајковића, у њој има њи 12 и сви су здрави, а затворена је због
тога што се сумња да ли су се мешали са пријатељем Цветковим умрлим
Димитријем, који се у пољу нашао мртав.
14. Мите Петковића, у њој се данас разболело једоно, Јован Митић, дете
од 2 године, а изашла му је под десном мишком жљездица, при себи је и није у
опасности. Ово дете било је у кући Васковој с матером својом Анђом Петковом,
које је после смрти материне посредством доктора Нађа у сирће окупано и к отцу
предано. Прочи њи двоје здрави су.
15. Петка Петровића, у њој има 9 душа и сви су здрави, но метута је под
стражу, што се је мешао речени Петко са слугом својим Петром Станковићем,
који је у пољу мртав нађен.
16. Будући се Мита Петковић мешао са чираком својим Милојем, сином
Петковим, а Милоје мешао с двојицом стражара, то су и ова двојица заједно с
Милојем под стражом метута.
И тако је у зараженим свима кућама умрло свега до данас двадесет и
шест, двоје пребољело, осам болестни, а здрави под стражом наодећи се људи
има осамдесет и три.
Више се никакав случај појавио није.
№ 34
Подполковник
9. септембра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 901
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824.
Драгоцвет, 10. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 10. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 10. септемвра јест следујуће:
Под јучерашњим даном № 34 свепокорнејше рапортирали смо Вашој
Светлости да је у зараженој 11. кући Илије Николића умрла жена његова Дена,
8.т. родила мушко дете и да је живо, данас пак усуђујемо се с најдубљим
страхопочитанијем Вашој Светлости јавити да је данас умрло.
Остали сви наоде се у стању изјављеном Вашој Светлости у јучерашњем
свеподанејшем рапорту.
№ 35
Подполковник
10. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 902

825.
Драгоцвет, 11. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 11. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 11. септемвра јест следујуће:
У зараженој кући Петра терзије умро је данас слуга његов Петар
Поповић, а прочи кућани сви су здрави, а има их троје.
Притом умро је ноћас Никола Вељковић Врањанац, 80 година стар, он је
од неколико година непрестано слаб био; на њему никакови кужни знак није се
појавио и ни најмање не познаје се да је од куге умро; но будући је Никола с
укућанима својима близу колибе умрлог Петра Станковића седио, то из сумње да
се не буду с Петром мешали, метути су сви кућани пак стражу, а има деветоро.
Више се никакви случај појавио није.
Свега дакле умрло је данас од кужне болести један; а од како се иста
болест појавила умрло је до данас заједно с данашњим 27, преболели 2, болестни
су 7, који се данас у бољем стању налазе, а здрави под стражом, с Николиним
кућанима , заједно 92.
№ 36
Подполковник
11. септемвра 1837.

ЖивкоШокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 903

826.
Драгоцвет, 12. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 12. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 12. септемвра јест следујуће:
У зараженој кући Стевана Станковића поболео се је 10. т. м. унук његов
Илија, који и умрео данас, ком изишла је гука под коленом.
У истој кући поболео се је данас Стеван Станковић и изашла му је гука на
препони левој, такође поболео се је слуга Стеванов, Ђорђе ком изишо је кужни
знак под десном мишицом, но сви су изван опасности.
У истој кући било је под стражом 15 душа, од који један је умрео, два
поболела су се данас, а 18 здрави остају у кућу. Ова два болесна пренешена су у
шпитаљ. Свега даклем умрео је 1 од кужне болести, поболели су се 8, зато с овим
умрло је свега у Јагодини од кужне болести 28, преболели су 2, а болесни су с
овим данашњим 9, здрави под стражом налазе се 89 душе.
Остали пак сви су, благодареније Богу, у стању изјављеном Вашој
Светлости у јучерашњем вседподанејшем рапорту.
№ 37
Подполковник
12. септемвра 1837.

ЖивкоШокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 904
827.
Драгоцвет, 13. септембра 1837.

Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 13. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини 13. септемвра јест следујуће:
1. Умрло је ноћас женско дете од 5 година старо, Марија , кћи Николе
Кулунџића, за које показало се да је од више времена болешљиво било и пред
смрт да је фрас добило и од тог да је умрло, а никакав кужни знак није на њему
имо, но опет сумњајући, метута је Николина кућа под контуманац. У кући
Николиној имаде свега четворо: 1. жена Николина Анђа, 2. син Николин Марко,
3. кћи Николина Станија и 4. слуга Николин Василије, и сви су засад здрави.
Свега даклем умрло је с овим ноћашним 29, преболели 2, болесни су 9,
но они у стању су таквом да су изван опасности, здрави под стражом с
вишереченим наоде се 93 душе, које всеподанејшим рапортом Вашој Светлости
до знања доводимо.
№ 38
Подполковник
13. септемвра 1837.

ЖивкоШокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 904

828.
Јагодина, 14. септембра 1837.
Стеван Михаиловић, капетан беличког среза кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је издао наредбу да се пронађе и ухвати
одбегли артиљериста Аксентије Здравковић из Рибара.
Његовој Светлости
Милостивешем Господару и књазу Српском
Милошу Т. Обреновићу
Целог капетана беличког
Стевана Михаиловића
всеподанејши рапорт
По височајшем предписанију Вашој Светлости од 3 т. м. № 3641 учинио
сам наредбу и роду побегшег артиљериста Аксентија Здравковића из Рибара,
повереног ми среза, препоручио да га пронађу, ухвате и Вашој Светлости који од
њи доведе, ја сам пак од времена одбегши војника по заповести Г. Полковника
Арсенија Андрејевића свуд по подручном ми срезу тражио, и наредбе учинио да
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се на исте мотри, ако би се гди појавили, да се похватају, но, нигде се до сада
појавили нису.
Будући пак да је друг поменутог Аксентија Јован Милосављевић из
Бунара, среза левачког, то сам с писмом својим Г. Подполковнику Живку
Шокорцу налог Ваше Светлости саобштио да их и он по подручију његовом
потражи, који одговорио ми је, да се речени бегунци у подручју његовом до сада
никако појављивали нису, које с највећим страхопочитанијем Вашој Светлости
до знања достављам и унапредак стараћу се непрестано ако се гди појаве, да их
похватам и на опредељеније своје пошљем.
№ 199

Цели капетан Среза беличког

14. септемврија 1837.

Стеван Михаиловић

У Јагодини
Оригинал АС, КК XII 906

829.
Драгоцвет, 14. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 14. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 14. септемвра јест следујуће:
Будући су Илија Николић и жена његова умрли, а два детета нејака после
њи остала, то предата су оба Коци Милосављевићу да их чува и почели су већ
сви троје контумацирати.
При том усуђујемо се вашој светлости свепокорнејше јавити, да су од
затворени здрави кућа изконтумацирале 4.
1. Из старог Исправничества 2 практиканта.
2. Умрлог Стевана Нешића, у којој има њи троје.
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3. Николе Стојковића, у којој су 7 и
4. Круне Мијаилове у којој има 16 душа.
Које све нашавши се да су по издржанију конт. Здраве, ослобођене су
доктором од контумацирања. И тако су сада свега њи 28 од затворени здрави
људи ослобођени контумаца.
Више се никакав случај појавио није.
Свега дакле умрло је од почетка кужне болести 29, а преболели су 2,
болесни су 9, којима је засад мало боље, а здрави под стражом наодећи се људи
има 66.
№ 39
Подполковник
14. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 904

830.
Драгоцвет, 15. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 15. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 15. септемвра јест следујуће:
Данас у зараженим кућама наодећи се здрави и из подозрења затворени
људи, сви су здрави, а болесни пак наоде се у бољем стању и надежда је да ћеду
преболети.
Више се ништа догодило није.
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Тако, дакле, од кад се кужни помор појавио у Јагодини, оно је исто число
умрли (х), преболни(х) болестника и здрави(х) затворени(х) људи, које смо
Вашој Светлости под јучерашњим свеподанејшим рапортом № 39 најпонизније
рапортирали.
№ 40
Подполковник
15. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 908

831.
Драгоцвет, 16. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 16. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине
среза
левачког,
подполковника Живка Шокорца и
капетана ађутанта књажеског Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 16. септемвра јест следујуће:
1. У зараженој кући Стевана Станковића умро је данас и Стеван, прочи
укућани њих 13 здрави су и сад, а једно је раније умрло.
2. У зараженој кући баба Јовке поболео се је данас Антоније, син Митра
Савића, коме се на левој препони појавила гука, но није у опасном стању. Прочи
пак укућани: једно је здраво, син Јовкин болује, а њих троје раније су умрли.
Више се ништа појавило није.
Свега, дакле, умрло данас једно, а једно се наново поболело, а одкако се
кужна болест појавила, умрло је 30 с данашњим, преболели су 2, болестни су с
данашњим 9: између којих Васку Милосављевићу горе је и у опасном се налази
стању; а здравих под стражом наодећи се људи 66.
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№ 41
Подполковник
16. септемвра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 909
832.
Драгоцвет, 17. септембар 1837.

Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 17. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 17. септемвра јест следујуће:
1. Гробар Риста ужар поболео се је данас и под левом мишком изашла му
је гука и сасвим тешко болује.
2. Заражена кућа умрлог Стевана Станковића изконтумацирала је данас и
доктор Нађ нашавши све у кући бивше људе здраве, ослободио је исту кућу и
тим ослобођени су контумаца 13 душа.
Више се ништа појавило није.
Свега, дакле, поболело се данас једно,, а контумаца ослобођени 13, а од
како се болест појавила, умрло је од куге 30, преболели 2, болестни су с
данашњим 10, а здрави под стражом наодећи се људи ноди се 53 душа.
№ 42
17. септемвра 1837.
У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 910

141

Јагодинска нахија 1836-1839
833.
Драгоцвет, 18. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 18. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 18. септемвра јест следујуће:

1. Гробар Илија Врањанац поболео се данас и на левој препони изашла му
је гука, но при себи је и није засад у опасном стању.
2. Притом умро је Анта Николић фишекџија, који је од много времена
болешљив, а пре неколико дана добио је грозницу и фрас; на њему никакав
кужни знак појавио се није, но, будући да је пре него што се поболео стражу код
заражени(х) кућа чувао, то из подозрења метут је другар његов Баца Павловић
под контумацом.
Кроме тога преведени су болестници у шпитаљ и то њи(х) 7, Васко
Милосављевић, Мијаило Петровић, Мијаило Павловић, Дмитар и Антоније
Савић и Петар Станковић, с њима је и баба Јовка, здрава отишла к њима да сина
свог Дмитра и унука Антонија чува и послужује; а прочи болесници, њи(х) 2,
Танасије и Ђорђе, а и преболели Сима, прећи ћеду у контумац, а за два болна
гробара јошт нисам се известио куда ћеду с њима, које кад дознам свепокорнејше
рапортираћу Вашој Светлости.
Више се никакви случај појавио није.
Свега дакле данас поболело се од куге један, а од како се иста болест
појавила умрло је од ње 30, преболели 2, болестни су пак с данашњим даном 11,
а здрави под стражом наодећи се има 53. О чему Вашој Светлости усуђујем се
најпонизније поданически рапортирати.
№ 43
18. септемвра 1837.
У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 911
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834.
Драгоцвет, 19. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 19. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 19. септемвра јест следујуће:
Здрави, под стражом наодећи се људи, здрави су и данас су у колибе
премешћени да контумацирају, а колибе су изпод џамије код камените ћуприје;
болестници, изузимајући Васка Милосављевића, који тешко болује, данас су у
бољем стању и надежда је да ћеду преболети.
Више се ништа догодило није, већ је све онако како сам Вашој Светлости
под јучерашњим рапортом № 43 свеподанејше рапортирао.

№ 44
19. септемвра 1837.
У Драгоцвету

Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 912.
835.
Драгоцвет, 20. септембра 1837.

Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 20. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини 20. септемвра јест следујуће:
19. т. м. умро је Риста гробар, који је се 17. т. м. поболео и на његово
место за гробара, узет је неки Коца Лесковчанин. Из заражени(х) кућа изведени
су јуче њи(х) 31 и у контумац изван вароши у девет колиба намештени. У трима
кућама , пак изишло је време контумацирања, здраве су и очекују да и(х) доктор
ослободи, а 4 такове контумацирају у својим кућама у вароши, из узрока што у
њима болест није осведочена, а из подозренија такове опет су затворене, но оне
се налазе у добром здрављу и данас почела је цела варош контумацирати.
Свега, дакле, од како је се кужна болест тамо појавила, умрло је с
јучерашњим њи(х) 31, 4 су преболела и 8 се болестни у шпитаљу налазе.
Више се ништа, осим преднаведеног догодило није, које, височајшега
знања ради достављам.
№ 47
20. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 913

836.
Крагујевац, 21. септембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Петру Радојковићу у Драгоцвету
–
препоручује му да ређе долази у Јагодину, да се не би зараза ширила, јер се
„живот не може купити”.
Нашему ађутанту, капетану и каваљеру
Петру Радојковићу у Драгоцвету
Како чујемо, ви сте се много ослободили, ни у шта не бројећи чести ваш
отлазак у Јагодину.
Да не би се несрећа породила от тога вашега честога отлажења у
Јагодину и мешаније опет с здравим и незараженим људма* окруженијем, ово
препоручујем Вам да у напредак у томе осторожни будете и Јагодину ређе
посешћавате, знајући да се живот не може купити.
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*Наравно ненаваличним
№ 3922
21. септемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 914
837.
Крагујевац, 21. септембар 1837.
Кнез Милош Обреновић Авраму Петронијевићу у Ћуприји (или где
буде) – даје му задатак да нађе начин да новац од пореза из Јагодине пребаци
у Крагујевац.
Нашему Совјетнику и каваљеру
Авраму Петронијевићу
у Драгоцвету
Извесно Вам је да су новци от полугодишњег овог пореза Окржија
јагодинског покупљени от народа и наоде се у Исправничеству окружном
отдавно из узрока показавше се у Јагодини чумне заразе.
Желећи да новци ти дођу у Казначејство, као што су и из други(х) свију
окружја поиздолазили, препоручујемо Вама, да у договору с Г. доктором Нађом,
тако с њима уредите и пошљете овамо доћи у Казначејству предати се.
Ништа мање препоручујемо Вам да Г. доктору Нађу кажете да смо ми, на
прошеније Госпође супруге његове, у име дијеталне његове плате*, дали јој 60 ф.
сребра, нека зна.
* коју му ми имамо давати.
№ 3923
21. септемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 915
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838.
Драгоцвет, 21. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 21. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 21. септемвра јест следујуће:
Стање здравља у Јагодини јуче је било повољно, и од 19. т. м. није се
ништа догодило.
И изишли су јуче изван вароши да контумацирају: капетан Среза
беличког капетан Стефан Михајловић, с писаром, братом и трима служитељима
својима и практиканти Исправничества: Сима Станојловић и Теодор
Вукомановић, и рок им 10. октомвра излази.
Које височајшега знања ради всеподанејше и рапортирам.

№ 50
21. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 916.

839.
Драгоцвет, 22. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 22. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини јуче било је следујуће:
20. т. поболео је се Живко абаџија гробар; кужни знаци појавили су се на
њему на три места, све на десној руци, и то: под пазувом изишла му је гука, а на
лакту и с пред по руци пликови; он је при себи и није у опасном стању.
Јуче су, по наредби докторовој, попаљене све дућанске ситнице, кућни
намештај и ношене аљине Вељка Милосављевића, оставивши дрвене судове,
гвоздене, бакарне, сребрне и калајне ствари и ново платно. А кућа почившег
Велисава Станојловића, заједно са зградама у оној авлији, као и покућнином,
оставивши од такове онакове ствари као и од Васкове, упаљена је данас.
А што се болестника тиче, они се у оном истом стању болести налазе, као
што сам јуче и прекјуче, № 50 и 48 јаљвио, и сад и(х) има 9 свега с гробаром.
О чему ради височејшега знања всеподанејше подносим известије.
№ 50
22. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 917
840.
Крагујевац, 22. септембра 1837.

Кнез Милош Обреновић Казначејству – обавештава га да је данас
Симеон Недељковић из Медвеђе ослобођен плаћања пореза, пошто је 18.
септембра произведен за свештеника.

Нашему Казначејству
Уведомљавајући Казначејство да смо под данашњим освободили од
плаћања пореза Симеона Недељковића из Медвеђе, Среза левачког, Округа
јагодинског, кога је Господин Митрополит наш Петар Јоановић, 18 септ. т. л. во
свјаштеника произвео, препоручујемо казначејству да поменутог свјаштеника из
тефтера порезског избрише.
В. № 3943
22. септемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК 918
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841.
Драгоцвет, 23. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 23. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.

Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини 23. септемвра јест следујуће:
Данас је упаљена и сагорена заражена кућа Мила Милосављевића,
намештај кућни и посуде изнели су кућани са собом у контумац у колибама, гди
контумацирају.
Болесници налазе се у стању као што сам последњим рапортом јавио; у
контумацу налазећи се пак, који(х) је числом 53, здрави су, а и сва варош у
добром је здрављу и ништа се више догодило није.
№ 52
23. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 919

842.
Драгоцвет, 24. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 24. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини јошт је онако као што сам јучерашњим
предходно рапортом јавио. И како сви болестници, тако и сва варош и у
контумацу налазећи се, сви у пређашњем су стању.
Које всеподанејше Вашој Светлости не пропуштам рапортирати.
№ 53
24. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 920
843.
Драгоцвет, 25. септембра 1837.

Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 25. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини јест следујуће:
24. т. умро је гробар Илија Врањанац, који је 18-га т. поболео се.
Болесни(х), дакле, јошт има 8, а умрли су досад 32.
Остали болестници пак налазе се у јучерашњем стању, а у контумацу
наодећи се числом 53, и сва варош у добром су здрављу.
Које височајшега знања ради не пропуштам всеподанејше Вашој
Светлости рапортирати..
№ 54
25. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 921
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844.
Драгоцвет, 26. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 26. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини јест благополучно. У контумацу претходно
наодећи се, као и сва варош, у добром су здрављу, а и болестници такођер су у
пређашњем стању.
Које височајшега знања ради Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 55
26. септемвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 922

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

845.
Драгоцвет, 27. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу–
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 27. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини је повољно и ништа се од јуче догодило није.
Но како у контумацу наодећи се, тако и сва варош у добром су здрављу, а
болестници засад налазе се у доста бољем стању.
Које височајшега знања ради, всеподанејше рапортирам.
№ 56
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27. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 923

846.
Драгоцвет, 28. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 28. септембра 1837. године,
када је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је било повољно и од јуче се није ништа
догодило; но како контумацирајући, тако и цела варош у добром су здрављу, а и
болестници налазе се у јучерашњем стању, сиреч побољшаном.
Које всеподанејше не пропуштам Вашој Светлости рапортирати.
№ 57
28. септемвра 1837.
У Драгоцвету

ађутант књажески Капетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 924

847.
Крагујевац, 29. септембра 1837.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - јавља о
стању здравља у зараженим кућама, затим извештава да се ни у Јагодини, ни
у Параћину, ни у Ћићевцу ниједан нов случај обољења од куге није појавио.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару!
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После рапорта мог од 25. т. м. из Ћуприје, којим сам имао чест Вашу
Светлост покорнејше известити о стању здравља у зараженим кугом местама,
извештавам покорнејше Вашу Светлост да ништа више није се догодило, ни у
Јагодини, ни у Параћину, ни у Ћићевцу, а по рапорту полученом од Г – на
Старешине Среза ражањског, капетана Петра Поповића, умрло је од 22 – 26. т. м.
у Ражњу између заражени(х) болестију четворо, а двоје наново поболело се; у
Радошевцу пак умрло је једно, а више нико.
Притом узимам чест прикључити Вашој Светлости овде у оригиналу %
један рапорт предпоменутог старешине, у коме исти јавља какве су наредбе за
здраве и болне у Ражњу учињене, и како су Ражањци са истим уредбама
незадовољни били, о чем известивши се Вашој Светлости да благоволи наредбе
учинити к предупређенију далшег зла.

29 - га септемврија 1837.

Вашој Светлости

У Крагујевцу

покорнејши слуга
Аврам Петронијевић

Оригинал АС, КК XII 925
848.
Крагујевац, 29. септембра 1837.

Кнез Милош Обреновић Стефану Недељковићу, старешини среза
темнићког, округа јагодинског - даје му задатак да узме из повереног му среза
30 добрих момака и са њима оде у Ражањ, где ће доћи и пуковник Петар
Лазаревић са 30 момака, где треба да поставе кардон, а затим поступе по
наређењу Петра Поповића.

Нашему старешини Среза темнићског
Окружија јагодинског
Целому капетану Стефану Недељковићу
По пријатију овог предписанија нашег препоручујемо Вам да одма из
вовереног вам Среза узмете 30 добри(х) момака пешака, и отидете с њима к
Ражњу, где ће и полковник Петар Лазаревић са 30 момака доћи, па да онде
кордон са истим момцима поставите, и потому, у согласију са старешином Среза
ражањског целим капетаном Петром Поповићем све чините, што овај буде
наређивао, будући он у том пространију настављенија од нас има.
Истим препоручујемо Вам, да доктора у Ражњу наодећега се испитате,
који му је казао, да ће људи доктора Нађа убити, па кад вам каже, који је тај , а ви
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учините наредбу, нека се исти човек убије. Оному, кога одредите да га убије,
заповедите да се њему не приближује, но издалека нека га гађа, па пошто се
убије, онда нека се преко заражени(х) болестију људи закопа.
На конац строго вам налажемо да строго и добро чувате, и на свакога,
који би таков преступити усудио се, одма пуцати дате.
В. № 4031
29. септемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 926
849.
Драгоцвет, 29. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 29. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини јест повољно. Болесници, који(х) је числом 8,
налазе се у добром стању, а контумацирајући, који(х) је 53 и сва варош у
совршеном су здрављу.
Које не пропуштам височајшега знања ради всеподанејше рапортирати.
№ 58

Ађутант књажески

29. септемвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 927
850.
Драгоцвет, 30. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 29. септембра 1837. године, када је харала
куга на овом подручју.
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Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Документ је веома оштећен, али се ипак разазнаје да је у питању рапорт
капетана Петра Радојковића, упућен Књазу, у коме га извештава о стању здравља
у Јагодини. Болесници су у бољем стању, као и читава варош.
№ 59

Ађутант књажески

30. септемвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 928

851.
Драгоцвет, 1. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 1. октобра 1837. године, када је харала куга
на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини и данас је повољно. Болестници се налазе у
доста побољшаном, а контумацисте и варош у совршеном здрављу; нити је се
шта од после јучерашњег рапорта догодило.
О чему Вашој Светлости всеподанејше рапортирати не изостављам.
№ 60

Ађутант књажески

1- га октомвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 929

Kaпетан
Петар Радојковић
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852.
Драгоцвет, 2. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 2. октобра 1837. године, када је харала куга
на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
И данас је стање здравља у Јагодини окако исто, о каквом сам и јуче
всеподанејше рапортирао, и ни најмање се није нарушило. Болестници се једнако
налазе у пређашњем стању, а остали у совршеном здрављу.
Које и височајшем знању Ваше Светлости, не изостављам всеподанејше
доставити.
№ 61

Ађутант књажески

2. октомвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 930
853.
Драгоцвет, 3. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештавају о стању здравља у Јагодини на дан 3. октобра 1837. године, када
је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас добро је и ни најмање се од јуче није
нарушило. Болестници су данас у бољем јошт стању, а варош и други житељи у
совршеном су здрављу и није ништа важно догодило се. Које всеподанејше
рапортирати не изостављам.
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№ 62

Ађутант књажески

3. октомвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 931

854.
Драгоцвет, 4. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 4. октобра 1837. године, када је
харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је онаково исто, као што сам и јуче
всеподанејше рапортирао, нити је се ишта важно догодило. Болестници се и сад
налазе у јучерашњем стању, а варош заједно с контумацистама у совршеном
здрављу.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 63

Ађутант књажески

4. октомвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 932
855.
Драгоцвет, 5. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини на дан 5. октобра 1837. године, када је
харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
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ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини јест следујуће:
Јуче, пошто је рапорт послан, поболео је се гробар Коца Лесковчанин и
ноћас је умро. Он је добио био грозницу и био је у ватри, а знак никакови није се
на њему указао. У осталом није се ништа изменило, но болестници и данас се
налазе у пређашњем стању, а варош и контумацисте у совршеном здрављу.
Које височајшему знању не пропуштам всеподанејше доставити.
№ 64

Ађутант књажески

5. октомвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 933
856.
Драгоцвет, 6. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 6. октобра 1837. године, када је харала куга
на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас јест само утолико измењено, што је се
један од контумацирајући(х), по имену Стојан, поболео; он је у ватри и у забуни,
није врло у опасном стању.
А остали, заједно са свом вароши, у врло повољном су здрављу, осим
болестника, који се и сад, у пређашњем стању, премда доста побољшаном,
налазе.
Које височајшег знања ради всеподанејше Вашој Светлости рапортирати
не изостављам.
№ 64
6. октомвра 1837.
У Драгоцвету

Ађутант књажески
Kaпетан
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 934
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857.
Крагујевац, 7. октобра 1837.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу, Петру Радојковићу и
Стефану Недељковићу уЈагодини – обавештава их да их унапређује у чин
пуковника и шаље им диплому са „објављенијем”. Досадашњу диплому и
„објављеније” треба да врате.
Нашему старешини Среза левачког
Окр. Јагодинског
Полковнику Живку Шокорцу
Нашему Ађутанту Мајору
Петру Радојковићу
Нашему Старешини Среза темнићског Окр. јагодинског
Мајору Стефану Недељковићу у Јагодини
Будући да смо вас произвели у чин полковника /Н.Н./ то прикључавајући
вам исти син и диплому са Објављенијем, препоручујемо Вам, да нам досадашњу
диплому вашу, купно с Објављенијем, коју сте као Н. имали, натраг пошљете.
Нашему Ађутанту Мајору
Петру Радојковићу
Нашему Старешини Среза темнићског Окр. jагодинског
Мајору Стефану Недељковићу у Јагодини
В. №4168
7. октоврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 935
858.
Драгоцвет, 7. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
извештавају о стању здравља у Јагодини на дан 7. октобра 1837. године, када
је харала куга на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини данас је повољно, нити је се што догодило, но
како контумацирајући, тако и сва варош у совршено повољном су здрављу, а
болестници су у бољем стању.
О чему ради височајшег знања всеподанејше не пропуштам рапортирати.
№ 66

Ађутант књажески

7. октомвра 1837.

Kaпетан

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 936
859.
Драгоцвет, 8. октобар 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
да је примио диплому и објављеније на мајорски чин.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
С височајшем предписанијем послату ми диплому и Објављеније на
мајорски чин, у који ме је Ваша Светлост имала милост произвести, примио сам
га и моја је најсветија дужност била, и остаће толике Вашој Светлости милости,
коју нада мном штедро излива, достојним показати се.
№ 67

Ађутант књажески

8. октомвра 1837.

Мајор

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 937
860.
Драгоцвет, 8. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава
о стању здравља у Јагодини на дан 8. октобра 1837. године, када је харала куга
на овом подручју.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
159

Јагодинска нахија 1836-1839
ађутанта књажеског капетана Петра
Радојковића – всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини, јест следујуће: данас пронашло се да је се
један од заражени и под контумацом стојећи, по имену неки Баца Павловић јошт
5. т. поболео, но тајио је и није тео показати се. На њему су кужни знаци изишли,
гуке у гуши и под десним пазувом. Био је у опасном стању и наскоро затим, како
се то пронашло, почем је одма и у једну колибу с гробарима премештен био,
умро је и на смрти казао је код њега десившем се гробару Живку абаџији, да је и
он и умрли му другар, неки Анта Николић, с којим је он с почетка болести до 17.
пр. м. стражу код баба Јовкине куће чувао и по ког је смрти он одма у контумац
из тога узрока и затворен, од исте баба Јовке и сина јој Митра, окужио се, но
како је то било, умро је и није могао исказати.
Од како је се дакле болест ова у Јагодину уселила, умрло је досад с
данашњим Бацом Павловићем 34 и 12 преболели су, а варош, благодареније
Богу, налази се у благополучном стању.
№ 68

Ађутант књажески

8. октомвра 1837.

Мајор

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 938
861.
Ћуприја, 9. октобра 1837.
Стеван Недељковић, старешина среза темнићског, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – захваљује се на додељеном чину и обавештава да
шаље своју стару диплому и објављеније.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
старешине среза темнићског Окг. јагодинског
Мајора Стевана Недељковића
всеподанејши рапорт
Всемилостивејше предписаније Ваше Светлости од 7. т. № 4168 в.
касатељно височајше Ваше Светлости нада мном
изливене милости, с
неописаном радосћу примио сам; на које всдеподанејше Вашој Светлости
всенижајше представљам, да ћу се, колико досад, толико и унапредак све више и
више старати соответствовати милостиво дарованом ми чину, обећавајући се
живим Богом да ћу до последње капи крви веран, како личности Ваше
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Светлости, тако Светлому дому и прељубезному Отечеству нашему на послуги
бити; даноноћно с целом фамилијом мојом. Молим свемогућег Творца да Вашој
Светлости купно с Светлом фамилијом дуговечно поживи, и мудро прављеније
Ваше укрепи.
Поред истог, всенижајше представљам Вашој Светлости зактевану од
мене моју стару диплому, купно с Објављенијем.
№ 520

Мајор

9 - г октомвра 1837.

Стеван Недељковић

У Ћуприји
Оригинал АС, КК XII 939

862.
Драгоцвет, 9. октобра 1837.
Живко Шокарац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - захваљује се
на додељеном чину и обавештава да шаље своју стару диплому и објављеније.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза левачког Окруж.јагодинског
Полковника Живка Шокорца всеподанејши рапорт
С височајшим предписанијем Ваше Светлости од 7. т. № 4168 послату ми
диплому и објављеније на полковнически чин, у који ме је Ваша Светлост имала
милост произвести примио сам, и моја је најсветија дужност била и остаће
толике Ваше Светлости милости, коју она нада мном штедро излива, достојним
показати се.
На височајше зактевање Ваше Светлости пошиљем дојакошњу диплому
и објављеније моје.
№ 170

Полковник

9. октовра 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 940
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863.
Драгоцвет, 9. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског
мајора Петра Радојковића
– всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је било повољно, и од јуче није се ништа
догодило и, како варош, тако и контумацирајући у совршеном су здрављу. При
том не изостављам и то Вашој Светлости всеподанејше доставити да је Стојан
онај, за код сам под 6. т. м. рапортирао, од грознице био се поболео, и да је сад
совршено здрав.
О чему Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 69

Ађутант књажески

9. октомвра 1837.

Мајор

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 941

864.
Драгоцвет, 10. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
– всеподанејши рапорт:
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Стање здравља у Јагодини данас је било повољно и онако исто као и јуче,
болестници су сад изван сваке опасности и праведно је надати се оздрављењу
њином.
Које Вашој Светлости не пропуштам всеподанејше рапортирати.
№ 71

Ађутант књажески

10. октомвра 1837.

Мајор

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 942
865.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
– всеподанејши рапорт:
На височајше предписаније Ваше Светлости од 9. т. м. № 4170
одговарајући, не изостављам всеподанејше до височајшег знања довести да је
Стојан онај, за ког сам под 6. т. № 65 рапортирао да је се поболео, био се
поболео од грознице и сад је совршено здрав.
№ 70

Ађутант књажески

10. октомвра 1837.

Мајор

У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 943

866.
Драгоцвет, 11. октобра 1837.
Старешине Среза левачког, Округа јагодинског, Живко Шокорац и
Петар Радојковић, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – траже упутство
у вези са пуштањем старешина Среза беличког из контумаца.
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Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза левачког Окруж. јагодинског
Полковника Живка Шокорца
ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
всеподанејши рапорт:
Будући да старешини Среза беличког Капетану Стефану Михаиловићу,
служитељима њиховим и практикантима Магистрата: Сими Станојловићу и
Теодору Вукомановићу, који су 20. пр. у контумацу наново ушли; рок таковог
данас изилази; то всеподанејше приступамо Вашу Светлост молити за упуства но
оћеду ли се они пустити да се мешају, а и зато оће ли речене ми Срески
старешине доћи овамо к нама у Драгоцвет, или ће оданде у Срез ићи.
№ 73

Полковник

11. октомвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал А С, КК XII 944 (1-2)

Живко Шокорац
Мајор
Петар Радојковић

867.
Крагујевац, 11. октобра 1837.
Кнез Милош Обреновић старешинама Среза левачког Округа
јагодинског, пуковнику Живку Шокорцу и ађутанту мајору Петру
Радојковићу у Драгоцвету – одговара да у оваквим случајевима треба увек да
се обрате др Нађу и да ниједном Јагодинцу не допусте да се меша са
осталима , ако не бих имао „билет” др Нађа да је чист и слободан.
Нашему старешини Среза левачког Окружија јагодинског
Полковнику Живку Шокорцу и Ађутанту Мајору Каваљеру
Петру Радојковићу у Драгоцвету
У одговору на рапорт ваш од данашњег № 73, касатељно питања
учињеног нам, оће ли се одсад смети из контумациравши старешина среза
беличког и практиканти магистрата јагодинског Сима Станојловић и Теодор
Вукомановић мешати, препоручујемо вам да се у предмету овом на доктора Нађа
отнесете и воопште да ником од Јагодинаца мешати се не допуштате, који не би
имао билет доктора Нађа да је чист и слободан.
В. № 4206
11. октоврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 944 (3)
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868.
Драгоцвет, 11. октобра 1837.
Пуковник Живко Шокорац и мајор Петар Радојковић кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – извештавају о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза левачког Окруж. јагодинског
Полковника Живка Шокорца
ађутанта књажеског
мајора Петра Радојковића
всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је било повољно и у свему као и јуче,
нити је се и у чем порушило.
О чему не изостављам Вашој Светлости всеподанејше рапортирати.
№ 74

Полковник

11. октомврија 1837.

Живко Шокорац

У Драгоцвету

Мајор
Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 945
869.
Драгоцвет, 12. октобра 1837.

Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
ађутанта књажеског
мајора Петра Радојковића
- всеподанејши рапорт:
На височајше предписаније Ваше Светлости од јучерашњег № 4206
всеподанејше одговарајући, не изостављам до височајшег знања доставити да је
доктор Нађ старешину Среза беличког, капетана Стефана Михаиловића, заједно
са свима с њим одконтумациравшима одпустио.
№ 75
12. октомвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал АС, КК II 946

Ађутант књажески
Мајор
Петар Радојковић
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870.
Драгоцвет, 12. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
- всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је било благополучно.
Јуче је тамо долазио доктор Нађ и нашавши све у контомацу тамошњем
здраве ослободио иј је све осим неког Мите Петровића, жене његове Петре и
сина му Јована, који су премда здрави, но због тога до 22. т. м. остављени, што је
последњи, т. ј. син Јован , био заражен и имао гуку под мишком, која му се није
провалила и да је можно да није сасвим изчезла, као што је по видином, но само
да је се затајила.
Што се пак болестника у шпитаљу и гробара тиче, који први нису сасвим
издравили, но иван сваке су опасности, они су изведени изван вароши. Међу
њима се и нека баба Јовка, здрава, послужујући свог сина Митра налази. А
последњи двојица по имену неки Ђорђе Самоковлија и Живко абаџија гробари, у
совршеном су здрављу и они ће, како кућу у којој су обитовали, шпитаљ и дућан
Милете Радосављевића изчисте, почети контумацирати.
Такођер и под контумацом бивше куће, у вароши, ослобођене су све и
сад сва варош по наставленију докторовом почела је данас све дућане, куће и све
зграде манипурирати. Које не изостављам всеподанејше вашој светлости
рапортирати.
№ 76

Ађутант књажески мајор,

12. октомвра 1837.
У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 947
871.
Драгоцвет, 13. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава
о стању здравља у Јагодини.
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Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
- всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је било благополучено. Болестници су у
добром, а варош у совршеном здрављу.
При том, јуче је упаљена и сагорена кућа у којој су гробари обитавали, а
авлија исте исчишћена је и после пречишћавана је, а и данас се јошт пречишћава
и дућан Милете Радосављевића.
Које Ваше Светлости всеподанајше рапортирам.
№ 78

Ађутант књажески мајор,

13. октомвра 1837.
У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 948
872.
Драгоцвет, 14. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Ађутанта књажеског мајора
Петра Радојковића
- всеподанејши рапорт:
Стање здравља у Јагодини данас је повољно и није се од јуче ништа
догодило, но како варош, тако и болестници, прва у совршеном, а последњи у
побољшаном здрављу наоде се.
Које Вашој Светлости всеподанејши рапортирати не изостављам.
№ 79

Ађутант књажески мајор,

14. октомвра 1837.
У Драгоцвету

Петар Радојковић

Оригинал АС, КК XII 949
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873.
Драгоцвет, 15. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића Всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини и данас је било онако исто као и јуче, нити се,
благодареније Богу, и најмање од јуче изменило.
При том не изостављам и то височајшем знању доставити да је доктор
Нађ у Јагодини бавившег се латова јуче са собом одвео да га у Ражањ, гди зараза
свирепствује, пошље.
№ 80

Цели капетан Среза Беличког

15. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 950
874.
Драгоцвет, 16. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића
- всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини данас је благопожелатељно, нити је се ишта од
јуче догодило, но и сад су болестници у пређашњем стању, а варош у
благополучном здрављу.
Које всеподанејше Вашој Светлости рапортирам.
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№ 81

Цели капетан Среза Беличког

16. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 951
875.
Драгоцвет, 17. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини и данас је, благодареније Богу, повољно, и од
јуче ни у чему није порушено.
При том данас су и гробари, у чисте нове аљине преобукавши се, ушли у
контумац, ког им рок 6 – 9 ноемвра излази.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирати не изостављам
№ 82

Цели капетан Среза Беличког

17. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 952
876.
Драгоцвет, 18. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
целог капетана Стевана Михаиловића всеподанејши рапрот:
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Стање здравља у Јагодини данас је било повољно и од јуче се није ништа
догодило, но и данас су болестници у благонадеждном стању, а контумацирајући
и варош у совршеном су здрављу.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 83
18. октомвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 953

Цели капетан Среза Беличког
Стеван Михаиловић

877.
Драгоцвет, 19. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића Всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини и данас је онаково исто као и јуче; сиреч
болестници су у бољем, а варош и контумацисте у најпожелателнијем стању.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 85

Цели капетан Среза Беличког

19. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 954
878.
Драгоцвет, 20. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
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Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. Јагодинског
Целог капетана Стевана Михаиловића Всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини данас је било благополучно и од јуче се није
ни најмање изменило, но и сад болестници налазе у пређашњем стању, а варош и
контумацирајући у благопожелателном здрављу.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
Но 86.

Цели капетан Среза Беличког

20. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 956
879.
Драгоцвет, 21. октобар 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
целог капетана Стевана Михаиловића всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини и данас је повољно, нити икакве измене од
јуче има.
При том, данас је гробље кужно, по настављенију докторовом, један фат
широким и толико дубоким јендеком трњем по истом ограђено, да се неће моћи
за дуго времена у њега ући.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 87

Цели капетан Среза Беличког

21. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 957
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880.
Драгоцвет, 22. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
целог капетана Стевана Михаиловића всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини данас је било благополучно и од јуче се ништа
догодило није; но како болестници, тако и варош и контумацирајући у
јучерашњем су стању.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 88

Цели капетан Среза Беличког

22. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 958
881.
Драгоцвет, 23. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
целог капетана Стевана Михаиловића всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини данас је повољно и од јуче се ништа изменило
није, но све је у оном истом стању.
Које Вашој Светлости всеподанејше рапортирам.
№ 89
23. октомвра 1837.
У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 959

Цели капетан Среза Беличког
Стеван Михаиловић
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882.
Драгоцвет, 24. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–
извештава о стању здравља у Јагодини.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине среза беличког Окруж. јагодинског
целог капетана Стевана Михаиловића –
всеподанејши рапрот:
Стање здравља у Јагодини јошт је пређашње. Болестници се налазе у
стању благонадеждном, а варош и контумацисте уживају и сад најповољније је
здравље.
При том, од последњи предпоменути, јуче је једна колеба, у совршеном
здрављу одржавши контумац, Ћ. К. доктором Нађом, који је тамо долазио,
контумаца ослобођена.
О чему всеподанејше Вашој Светлости рапортирам.
№ 90

Цели капетан Среза Беличког

24. октомвра 1837.

Стеван Михаиловић

У Драгоцвету
Оригинал АС, КК XII 960
883.
Јовац, 2. новембар 1837.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – шаље му
на „промотреније” одговор кметова ћупријског округа о наслеђу имања.
Његовој светлости , милостивејшему господару, кнезу српскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Команданта Средоточне војене команде
Полковника Арсенија Андрејевића
всеподанејши
Рапорт
Учтивејше Вашој Светлости не пропуштам при овоме у прилогу под %
представити одговор кметова Окружија ћупријског, касатељно наследија имања
и притјажанија земаља на височајшеје промотреније.
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У истом не пропуштам Вашој Светлости представити да сам синоћ у село
Јовац из Ћуприје дошао, и данас, пошто посао свршим с кметовима Окружија
јагодинског, намеравам за Пожаревац појћи.
№ 1548
31. октомбра 1837.

Полковник

У селу Јовцу Среза темнићског

Арсеније Андрејевић

Оригинал АС, КК XII 961
884.
Крагујевац, 2. новембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Авраму Петронијевићу у Јагодини – пише му
шта треба да ради у Видину са Хусеин Пашом.
Нашему представнику и члану Нашега Совјета
Каваљеру Авраму Петронијевићу у Јагодини
Писали смо Вам ово дана да по совершенију дела Вашег тамо, к нама у
Крагујевац дођете, но како ми сада у Београд полазимо, а Барон Мејтанов дело у
које смо загазили, и сам Бог зна како ћемо га се курталисати, на врату нам стоји;
то смо за добро нашли да Ви идете одатле право у Видин, и како Вас Бог учи с
Хусеин Пашом, коме о том ово турско писмо прилажемо, то дело гледајте те
извршите. Постарајте се тако ствар уредити, да, кад се ми из Београда вратимо, и
Ви из Видина овамо у Крагујевац дођете. Знате какви(х) послова овде имамо!
Прикључавамо Вам писмо на нашу Депутацију у Цариград и друго, на
Стојана Вељковића, која писма експедирајте по адресу.
№ 4424
2. ноемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 962
885.
Јагодина, 4. новембра 1837.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Београду –
обавештава га о свом путу у Видин и моли га да му олакша повратак.
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Ваша Светлост,
Милостивејши Господару !
Јавио сам Вашој Светлости да ћу се спремит одавде данас за Крагујевац.
Но, како сам јуче получио овде високопочитајемо писмо Ваше од 2. т. м. №
4424, којим ми налажете да у Видин идем, тако сам и спремио се на пут тамо, и
данас, у име Бога, полазим, оставивши фамилију још за који дан у Ћуприји, гди
је и пре била.
При том молим покорно, ако за добро судили будете, пишите карантину
беговом да ми се карантин о повратку, уколико буде могуће, облакша.
У осталом целујући светлу десницу, јесам
У Јагодини

Вашој Светлости

4. ноемвра 1837.

покорнејши слуга
Аврам Петронијевић

Оригинал АС, КК XII 963
886.
Крагујевац, 2. децембра 1837.

Кнез Милош Обреновић Магистрату Окружја јагодинског у Јагодини
- прилаже тужбу Миљкане, супруге Милутина из Јагодине против Славка,
Милутиновог очуха и против члана јагодинског магистрата Аранђела
Милосављевића.
Нашему Магистрату Окружија јагодинског
у Јагодини
Прилажући овде в. № 4656 тужбу Миљкане, супруге житеља јагодинског
Милутина, противу Славка, отца Милутиновог, и противу члана Магистрата
истог, Аранђела, препоручујемо Магистрату да, како реченог Славка, тако и
Миљканиног мужа, Милутина, с подобателним тужбе ове изјасњенијем, нашему
великоме Суду пошље.

В. № 4687
2. декемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 964
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887.
Бачина, 6. децембра 1837.
Кмет Гаја Стојановић из Бачине, са још 9 кметова из истог села,
кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моле да им дâ свој браник, који се
налази при конаку његове мукаде села Бачине.
Ваша Светлост,
Милостивејши Господару
Од како је Ваша Светлост мукаду села други(х) и наше село Бачину
заузела; свагда је по један рачуноводитељ мукаде у нашим селу бивао, због тога
буде и конак преко рачуноводитеља ћате Радована од Ваше Светлости начињен,
мењајући се рачуноводитељи догођ је мукада држата, буде и један браник, којег
коначким зовемо,од исти служитеља нама забрањен за речени конак мукади, као
што је и до данас реченому конаку принадлежио сви вообште у Бачину бранили
и чували. Од како је пак, Ваша Светлост отеческим старањем мукаду укинула,
предречени браник чували смо до данас, као и овдашњи конак Ваше Светлости
којиму у нашему селу налази се.
Зато всепокорнејши долуподписани, у име целог села нашег, молимо
Вашу Светлост да не би нам се речени браник, који је у атару села нашег, и којег
смо непрестано, као Правитељству, чували, другим селу дали.
Ми пак са сваким страхопочитнијем усуђујемо се всеподанејшим
прошенијем овим Вашој Светлости представити да као овди припадајући конак
Вашему од рачуноводитеља Ваши(х) мукада, забрањени браник продати га
благоизволите, тога Ваши подајници истог села нашег примају, а кад би га
отеческом милошћу за чување и старање наше о њему до данас милостиво
усердствовали поклонити га целому селу нашему на уживљење, всеподанејшом
и препокорном благодарносћу свагда би, као што смо и дужни, непрестано
всемогућем Богу топле молитве за здравље Вашеј Светлости и Ваше Светле
фамилије чинили, ако ли би се који од наши срезски старешина усудио да
поменути браник присвојава и да каже ја сам га бранио, пак ће мој браник и
бити, ми мислимо да он то праву не би имао, но они ако се и мењају, а
правителствена добро дужни су, који год старешина буде, бранити.
Са сваким страхопочитанијем љубећи светли скут Вашој Светлости верни
подајници у име целог села Бачине кметови
1-во Гаја Стојановић
2. Стеван Дмитровић
3. Петар Савић
4. Марко Ђурђевић
5. Мата Николић
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6. Петар Живковић
7. Степан Јелић
8. Милован Ђорђевић
9. Стојан Стојковић
10. Мика Обрадовић
6. декемврија 1837.
У Бачини
Оригинал АС, КК XII 965 (1-2)
Крагујевац, 9. децембра 1837.
Кнез Милош Обреновић мештанима села Бачине – објављује да
мештанима села Бачине поклања браник на њихову молбу.
Објављеније
дано житељима села Бачина
Окр. јагодинског
Овим дајемо на знање свима и свакому да смо ми под данашњим
житељима села Бачина Окр. јагодинског*, у потомствено уживање поклонили
браник Наш, који смо поред коначића, који смо ми у селу њином, Бачину, имали,
подигли и досад држали.
К подкрепљенију овог објављенија служе подпис и печат Наш.
* на прошеније њино
№ 4761
9. декемврија 1837.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 965 (3)
888.
Јагодина, 12. децембра 1837.
Живко Шокорац, Симо Вукићевић и Стеван Араницки кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле га да им олакша „тегобе” које трпе од целог
капетана Аранђела Милосављевића, члана Јагодинског магистрата.
Ваша Светлост
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Милостивејши Господару
С глубочајшим страхопочитанијем усуђујемо се ми, членови Магистрата
Окружија јагодинског; Полковник Живко Шокорац и Полу – капетан Сима
Вукићевић и Секретар Магистрата Стеван Араницки Вашој Светлости
всеподанејше престати, молећи се да се смилујете всепокорнејше ово прошеније
наше милостиво примити и нама тегобе, које од члена Магистрата овог Г. Целог
Капетана Аранђела Милосављевића трпимо, одлакшати.
Тужбе наше против Г. Аранђела састоје се у следујућем:
1-во Тужба Полковника Живка Шокорца:
а) од како је он у служби безпрестано је готово и с членовима Магистрата
и с Срезским старешинама у кавги и 1836. кад је Г. Полковник Арсеније
Андрејевић у комисију излазио и у Јагодину дошо, видио је он сам да је међу
нама неслога, а у Ћуприји представили смо му ја и Г. Мајор темнићски Стеван
Недељковић шта нам је од Г. Аранђела неправо, и он за извидити представљење
наше, посло је Г. Милосава Ресавца, који помирио нас је, пошто се он обећо да ће
се унапредак по настављенијама владати и с нама у љубави живити и то
рапортирао се и Г. Арсенију у Велико Поповиће, но то обећање његово ништа
није помогло, он је и сад самовластан. Људи, који шта тужити се имају, чину по
већој части представљења код његове куће, у заседању представља тужбе њине
он и не уважавајући мњенија остали(х) членова окончава често пресуде он, по
собственом свом произвољењу; људе против срезски(х) старешина огорчава и
кад који што на њих тужити се дође, он не стара се да утиша, да мир учини и
поравна, но само гледа да већма распали, ако тужитељ и не имао буде право.
б) 1836. године истера он пандура Ђорђа из службе пред Димитровдан на
два месеца и узме на његово место Петра Јанковића из Црнче; Г. Полковник
Арсеније нашао је за право да Магистрат за речена два месеца Ђорђу плати, а
Петар плату од оног, који који га је у службу примио да тражи, и Ђорђу дата је
поменута плата, но и Петру имао је Магистрат од куд платити; кад су Г.
Димитријеви новци украдени, уапсио је Г. Арсеније из подозрења и Петра и за
два месеца пред прошли Ђурђевдан није узео Магистрат четвртог пандура; Г.
Аранђел није хтео с тима новцима Петру хајлук да плати и тео је Г. Арсенија и
мене да протестира што је Ђорђу поменута плата дата и тек после, пошто сам ја
од Г. Секретара разумео да има у каси пандурска двомесечна плаћа, донео је он
новце од куће и Петру платио.
г) Ваша Светлост дошавши из Цариграда имала је милост мени устмено
наложити да у Јагодини калдрму, гди је нуждно, правимо, и ја сам из подручног
ми среза посло камен, заказавши кметовима, који су уз кола ишли, гди ћеду га
скидати, но тек што људи скину дође он и, псовајући кметове у д..е, а и мене,
натера људе, те и опет камен натоваре и однесу на друга места, где је он хтео.
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д) Баба Марија из Пушака подручног ми Среза тужила се лане
Високославном Совјету за неку крчевину на мене и донела је од В. Совјета писмо
Магистрату: кад је суд предузет присутствовали су кметови само, а баба била је
код његове куће, које ја дознавши хтео сам му онда јошт рећи, но Г. Стевча није
ми дао.
2-го Тужба Полу-капетана Симе Вукићевића састоји се у 1-ој и 2-ој точки
представљења Г. Живка Шокорца.
3-ће Тужба Секретара Стевана Араницког
а) ја сам од њега више погажен него од остали(х) членова, практиканти.
б) кад је варош због кужне болести затворена била, упаљена је и изгорена
заражена кућа Г. Велисављева и нуждно је било да се заштећене ствари попишу
и зато ја рекнем једно вече писару Магистрата, Мијату Остојићу, да тевтер
сашије, у који ће ставити, како Г. Велисављеве, тако и остали(х) кућа заштедити
се имајуће ствари, а сутрадан очекиво сам подне, док је Г. Аранђел из чаршије
дошо да ми каже у каквом је стању здравља варош, да рапортирамо
Великославном Совјету, ГГ. Санитетс. Комисарима и на кордону бившима, Г.
Полковнику Шокорцу и Ваше Светлости Ађутанту Г. Мајору Петру Радојковићу,
но Г. Ранђел идући из вароши рекне ми да идем ја ствари Г. Велисављеве да
препишем, ја му на то рекнем да ће Мијат преписивати. Но он, шта му је било не
знам, повиче одма , зар све Мијат да ради, а ја зар да му држим к....; ја му на то
рекнем да ја имам да рапортирам у каквом је стању здравља варош, на које рекне
ми он опет љутито, да најпре идем Г. Велисављеве ствари преписати, па после
рапорте да пишем и ја сам га послушо.
г) кад сам с Г. Симом с прошлим Дмитровским рачунима у Крагујевцу
био, псово ми је Г. Ранђел и отца и матер, а зашто, не знам.
Ово су тужбе наше, које да благоизволи Ваша Светлост милостиво
извидити всепокорнејше молимо, и остајем с глубочајшим страхопочитанијем
12. декемврија 1837.

Вашој Светлости

У Јагодини

всепокорнејше слуге

Оригинал АС, КК XII 966

Полковник
Живко Шокорац
Полу – капетан
Сима Вукићевић
Секретар Магистрата
Стеван Араницки
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889.
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – набраја
тегобе које трпи од Аранђела Милосављевића, члана Магистрата Округа
јагодинског.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару
Ја долуподписани усуђујем се Вашој Светлости всеподанејше припасти и
представити тегобе, које од члена Магистрата Окружија јагодинског Г. Аранђела
Милосављевића трпим, и то:
1) Кад који из подручног ми Среза Магистрату с тужбом каквом
предстане, предузима он судити, и ако не буде код мене, као срезског старешине
по гласу настављенија најпре судио се и с писмом мојим Магистрату предстао.
2 - го Три човека из Рашевице ишли су лане ноћу у Катун Г. Миленку на
договоре неке, и ја дознавши то нисам им сам ништа судио, но само везао сам
и(х) и послао Магистрату на одговор, но Г. Ранђел кад разуме, рекне само ала је
велико чудо учинио, и не судивши им, одпусти и(х).
3 – ће Лане имо сам слабог писара, и не могући се на њега ослонити,
посло сам небројене новце, све под печатом, Магистрату, који, прегледавши
тевтере, нашо је један цео суферин одвише и повратио ми га је, а зимус докаже се
да је кмет цернички нешто нагонице сакрио, и то подплатио је Магистрату. Онда
пре неколико дана тако потера се село с кметом око речене нагонице и опет, и по
рачуну што је Магистрату предан, нађе се како су кметови показали, да је јошт
нагонице имало, но сви сељани потврђивали су да је мени више предато него што
је тевтер гласио и Г. Аранђел пред више људи рекне да сам нешто ја, а нешто
кмет крао и рекне кмету да ми каже да су код мене новци. Магистрат је мени
један суферин повратио, ал ја га нисам украо, но писар погрешио је.
Всепокорнејше умољавајући да благоизволи Ваша Светлост
представљењу мом, ако право имао будем, удовлетворити, јесам с највећом
покорношћу
12. декемврија 1837.

Вашој Светлости

У Јагодини

смиренејши подајник
Мајор Среза темнићског

Оригинал АС, КК XII 967

Стеван Недељковић
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890.
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли га
да нареди кнезу Милети Радојковићу и његовим синовима да му не чине
сметње у вршењу дужности.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару
С највећом покорношћу усуђујем се Вашој Светлости представити да ми
Г. член Великог Суда Милета Радојковић и његови синови у одправљању
дужности моје сметње чине. Кад Г. Милета кући дође, долазе млоги које одкуд
из оближњи(х) села људи, који представљајући тужбе, а млоги тек само
критизирања ради, и млоге којекакве речи после тога разносе се. Мени, као
срезском старешини, то је криво, што људе преко мене себи призивље; после
како ја ког човека, нашавши га кривог, избијем, подержавају и људе и жене да
иду тужити се на мене, и то по већој части и преко Магистрата у Крагујевац к Г.
Милети иду, који ме и ајдуком називље, говорећи да ја све њихове људе бијем, а
ја те његове људе, осим куће његове, који су не знам и које људе његове називље.
Кметови села Карановчића за таково његово присвајање говорили су пред
Магистратом да су им доста жене по селима њиним кметовале, а сада да Бог
живи Господара, нећемо више трпити да нам жене по селу кметују и суде. Потом
Неша Г. Милетин говорио је у меани бачинској да ја сву моју плату Г.
Полковнику Арсенију Андрејевићу дајем, да би ме само у служби држао. Речено
подстрекавање отражава мене код људи и зато принуђен сам с покорнејшим
прошенијем овим Вашој Светлости припасти, молећи се да благоусердствујете
исто милостиво примивши представљење моје извидити и всевисочајше учинити
да се мени унапредак речене сметње не чине у извршавању дужности моје.
12. декемврија 1837.

Вашој Светлости

У Јагодини

всеподнејши слуга
Мајор

Оригинал АС, КК XII 968

Стеван Недељковић
891.
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – жали се
на Аранђела Милосављевића да га омета у вршењу дужности старешине
среза беличког.
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Ваша Светлост
Милостивејши Господару
Како ме је Ваша Светлост Среза беличког Окружија јагодинског
старешином благоволила наименовати, воверивши ми у истом Срезу и варош
Јагодину, старао сам се ја даноноћно и заповести и наредбе Ваше Светлости
свагда точнејше извршивао сам, као по селима , тако и у вароши, но доста је у
вароши било наговарања и у дужности мојој сметања и то од летошњег
разрезивања данка потајним начином, а од оног времена почео је јавно Г.
Аранђел прекраћивати у вароши наредбе моје, говорећи и пред људима да ја с
варошом ништа управљати немам, а изузимајући је из подручног ми Среза, сам
је све својевољно извршивао и заповедао. При том наговори неколико варошана
и бившег до поменутог данка кмета истераду и другог, по вољи истог Г.
намеште, писара му постави, потврду, коју сам ја био наредио, промени, и своје
рођаце постави тако чаршијом, пољама, оградама, подвоз пролазећи низама и у
свем осталом заповеда и управља он сам и нови кмет прекине са мном питање и
договор.
После, кад сам ја по височајшој Ваше Светлости заповести друшство
убијеног Ђоке асурџије уапсио, одкује оног једног самовољно и одпусти и ја, кад
је Ваша Светлост речене људе да у Драгоцвет предстану Вам захтевала, рекнем
Г. Аранђелу да би требало да и поменути из апса одпуштени са друшством
својим буде, но он одговори ми сасвим продерзљиво да ја гледам свој посао.
Овакови поступци његови према мене врло ме тешко падају и због тога што у
Јагодини никакво уважење као чиновник Вашом Светлошћу постављен немам
млого и остала села, чујући како ме Г. Аранђел касатељно Јагодине сматра,
немају к мене дужно уважење, а да не би због тога Ваше Светлости негодовање
навукао, усуђујем се и с највећим страхопочитанијем до знања достављајући,
остајем са глубочајшим почитанијем

12. декемврија 1837.

Ваше Светлости

У Јагодини

всеподанејши слуга

Оригинал АС, КК XII 969

Стеван Михаиловић

892.
Крагујевац, 12. децембра 1837.
Јован Вукомановић из Сабанте кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – моли да буде постављен за писара.
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Ваша Светлост
Милостивејши Господару
Ја долуподписани, родом из села Сабанте, Среза левачког, Окружија
јагодинског, бивши у 1833. и 1834. години писар Среза зајечарског, Окружија
црноречког, усуђујем се с најпрепокорнејшим прошенијем овим Вашу
Милостивејшу Светлост коленоприколно молити, да бисте ми писарску службу,
ако ће најмању Милостивејше даровати благоизволили, с глубочајшим
страхопочитанијем љубећи светли скут остајем.

У Крагујевцу

Вашој Светлости

16. декемврија 1837.

Јован Вукомановић

Оригинал АС, КК XII 870

житељ из Сабанте
Среза левачког
Окружја јагодинског
893.

Јагодина, 22. децембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је
данас у Ћуприји обишао кнежеве волове, који су тамо на храни и да су здрави
и добро ухрањени.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару
С најдубљим страхопочитанијем доводим Вашој Светлости до знања да
сам данас ишао у Ћуприју и видио волове Ваше онде на рâни налазеће се; они су,
Богу хвала, сви здрави, добру рâну се и досад ни најмање с меса спали нису.
Љубећи светли скут остајем
У Јагодини

Вашој Светлости

22. декемврија 1837.

најпокорнији слуга

Оригинал АС, КК XII 971

Петар Радојковић
894.

Јагодина, 23. децембра 1837.
Живко Шокорац, Стеван Недељковић и Стеван Михаиловић кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљују се због повишења плате.
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Његовој Светлости
Милостивејшему Господару Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
старешина срески(х) Окружија јагодинског
всеподанејши рапорт
С глубочајшим страхопочитанијем усуђујемо се ми, старешине срезске
Окружија јагодинског Вашој Светлости всеподанејше благодарити што сте,
сматрајући што је указом од 16-г октомврија т. м. № 4257 укинуто нама
сређивање (х)ана и свожење дрва, имали милост плату повисити нам.
Ми смо с милошћу Ваше Светлости задовољни и молимо се Богу да
Ваша Светлост са свом светлом фамилијом млого година у благополучном
поживи здрављу и ми у милости Ваше Светлости да пребудемо, при којем
всепокорнејши усуђујемо се подвезати се да гореречени указ нећемо ни у чем и
ни најмање ни ми, ни подручни нам служитељи нарушити и тим немилост Ваше
Светлости на нас навући.
23. декемврија 1837.

Старешине Среза левачког

У Јагодини

Полковник Живко Шокорац
Среза темнићског
Мајор Стеван Недељковић
Среза беличког
Цели капетан Стеван Мијаиловић

Оригинал АС, КК XII 972

895.
Јагодина, 2. марта 1838.
Никола Клисаревић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – жали се
да га је његов ортак Ђока ефендија више пута обмануо.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару
По казивању Ђоке ефендије да он има доста пара и да ће положити
хиљаду талира, ја, не познавајући његов карактер, преварим се и ступим ш њим
у ортаклук и учинимо контракт са Сачи калифом из Видина за 100.000 ока соли,
догодившем се у Крагујевцу оног времена док (нечитко) пошље у Београд дођем
6 пута у Крагујевцу одговарајући се док не прими плату нема да ми дâ трошка;
док примим, одем у Београд, те капаришем магазу за со, оставим о Светом
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Николе свој дућан и пођем по његовом обећавању, мислећи да је оно све истина
што обећаваше, почнем да радим, но он варајући ме од данас до сутра, дошао сам
више од 15 пута само у Крагујевац, осим у Видин за со, но од свију његови(х)
новаца што ми је казивао да има да је дао господин Авраму, његовем куму, те му
дао у Београду под интерез код Димитрија Радовића 1000 дуката, код неког
Аврама Чивутина 1600 талира, код Ибиши тутунџије 100 дуката, због тога се ја
преварим, а те новце није само мене обећавао, него још једним човеку. Тревио се
оног времена Ђокин брат у Руменлију и пошље му 15 тура ђонова на вересију, за
које сам био 3 пута, а 4. пут примим у Алексинац и донесем у Крагујевцу. Ја од
они 15 тура узмем 4 и однесем у Јагодину, те продам по 390 гроша за ове 4 туре
треба ми продати кућу те да му платим јербо зацело 9 месеца његовог
обмањивања није ми више дао но 180 гроша, а за толику моју дангубу, труд и
трошак неће да зна шта ме је фортао. Ја познам да од његовог обећавања нема
ништа. Каже ми сад ћу те помоћи, ти мош да извадиш пасош као терговац за до
Видина, а ја, вели, пре ћу као твој сеиз до у Влашке, па ћу ја купити спаилук, а
тебе ћу учинити другим чираком и да ће послати Вашој Светлости контрафу
своју да видите како се Ђока на 8 коња по свом спаилуку воза. Ја не пристанем за
Влашку да одем и кажем да ћу да јавим власти и замолим га да зовнем два
терговца да ми плати моју дангубу, а он каже иди шураче, јербо сад имам много
посла, зове ме књаз да пишем ферман за у Цариград. Одем ја у Јагодину и
трефила се она болест коју је Ваше Светлости кристијански народ сокранила.
После дођем, а он каже тужи ме суду. Одемо у народни Магистрат, а кнез
Милета не даде ми добро ни изговорити, но ме називље најгорим човеком и
најпоследњим. У заседању каже ми ти си поп Огњан од 10 пута више, па изађе
напоље, каже, нећеш пробити, Анђелко, де си наумио, а мене се види неправедно
они који ме суди он да пише после Магистрату јагодинскоме, те ме уапсе и док
не би изплатио да се не би пуштио, а мене је сиротиња, морам кућу продати и
чељад своју напоље изагнат. Јављам се страхопочитањем у милост Вашу из овију
наведенија и доказателства видиће Ваша премилостива Светлост каку је Ђока од
мене пропаст учинио.
У Јагодини

Јесам

2 - га марта 1838.

најпонизнејши раб
и верни поданик
Никола Клисаровић
житељ јагодински

Оригинал АС, КК XII 973
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896.
Јагодина, 22. априла 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља о
здравственом стању детета Аврама Петронијевића.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару
Као што сам јуче Вашој Светлости покорнејше до знања довео, да је
принова Г. Аврама Петронијевића доста слаба, тако сад с највећим
страхопочитанијем јављам Вашој Светлости да је дете јошт слабије; од како је
имало се до сад јошт није задојено, и бојимо се да до који сат не умре, а сумњамо
без височајшег одобрења крстити га, које учивејше доводећи Вашој Светлости до
знања, љубимо светли скут и јесам
У Јагодини

Ваше Светлости

22. априла 1838.

покорнејши поданик

Оригинал АС, КК XII 974

Мијалко Здравковић
897.

Јагодина, 25. априла 1838.
Живко Шокорац, члан Магистрата Округа јагодинског кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – тражи упутство како да пошаље писмо за
Цариград.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу

Књажеско – српског Магистрата
Окр. јагодинског
всеподанејши рапорт
С височајшим предписанијем од 24. т. м. № 994 примио је Магистрат овај
данас око подне писмо В. № 993 на чрезвичајну Ваше Светлости депутацију у
Цариграду, а пошта прошла је кроз Јагодину јуче ујутру, и Магистрат, сумњајући
како би поступио, всепокорнејше умољава за настављеније оће ли поменуто
писмо и по другом татарину, ако би се тревио да који овуда за у Цариград прође,
послати, или ће га до пролазска друге поште задржати.
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№ 581

Књажеско - срб. Магистрата

25 - ог априлија 1838.

Окруж. јагодинског член

У Јагодини

Полковник
Живко Шокорац
Секретар
Стеван Араницки

Оригинал АС, КК XII 975
898.
Јагодина, 27. априла 1838.

Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
обавештава о хватању одбеглог артиљеристе Аксентија Здравковића из
Рибара.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
Целог капетана Среза беличког
Стевана Михаиловића
всеподанејши рапрт
Побегшег 19. јулија прошле године артиљериста Аксентија Здравковића
из Рибара, подручног ми среза, за ког ми је Ваша Светлост с височајшим
предписанијем од 3-г септемвра № 3641 в. препоручила да га ухватим и на
опредељније његово пошљем, непрестано тражећи га није се појавио у
подручном ми срезу. Рапортирао сам под 12- м септемвриом прошле године №
199 Вашој Светлости да га нема.
Јуче пак дознам да је дошао у Рибаре крадом код своје појате и ноћас
уватим истог Арсенија, испитавши га гди је до сада бивао и по сказивањем
његовим с испитом послао сам га војеном команданту Полковнику Г. Арсенију
Андрејевићу; о којим, с навећим страхопочитанијем Вашој Светлости
всеподанејшим рапортом овим до знања доводим.
№ 146

Цели капетан Среза беличког

27. априлија 1838.

Стеван Михаиловић

У Јагодини
Оригинал АС, КК XII 976
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899.
Крагујевац, 28. априла 1838.
Рајко Миленковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли за
какву службу, јер је у великој беди.
Ваша Светлост
Милостивејши Господару!
Никада се нисам надао да ћу мој, онако лепи, капитал изгубити и до
оволике сиротиње и оскудности данас доћи. Ја сам већ принужден чираке моје
служити, пушке и аљине моје и жене моје на телалници продавати и отуд из њи
невољној фамилији мојој јошт који дан препитаније вадити. У оваком очајаном
животу моме пита ме и храни јошт једна једина надежда на Вашу премилостиву
Светлост, којој данас скуту с молбом мојом припадам и с највећим страхом
молим да би се, као штедри и великодушни Књаз и Господар, по урођеној својој
отеческој доброти срца, у данашњој мојој несрећи на ме смиловали, и каквом ме
год службом , ако ће и најмања бити, само да очајани живот мој, колико толико
утешим и ублажим, милостиво обдарити благоизволило. Зато повторително
молим и за високу ову недоступно просим милост
У Крагујевцу

Вашој Светлости

28 - г априла 1838.

јесам
всенизајши роб и поданик
Рајко Миленковић житељ јагодински

Оригинал АС, КК XII 977
900.
Ћуприја, 3. маја 1838.

Милосав Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
обавештава да је са његовим актом у Ћуприју стигао Рајко Миленковић из
Јагодине, кога ће употребити за послове око грађевине.
Његовој Светлости
Милостивејшему Господару Књазу Србскому
Милошу Т. Обреновићу
Књажеско-српског Совјета члена
Полковника Милосава Здравковића
всеподанејши рапорт
С височајшим предписанијем Ваше Светлости од 30. п. м. В. № 1103
послати житељ јагодински Рајко Миленковић приспео је овде, ког ћу, по
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височајшој препоруци, око грађевине ове, у чему буде могао поднети,
употребити.
№4

Полковник

3. маја 1838.

Милосав Здравковић

У Ћуприју
Оригинал АС, КК XII 978
901.
Јагодина, 31. маја 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да
је породица господина Петронијевића добро са здрављем.
Ваша Светлост
Всемилостивејши Господару
По височајшем налогу Ваше Светлости од 30. т. м. под № 341-м долазим
препокорно Вашој Светлости за фамилију Господина Петронијевића о њиовом
здрављу јавити, да су, благодареније Богу, по милости Његовој, сви здрави, при
којим препокорно Г. Станија с децом љубе скут Ваше Светлости за садању
радост њину. Кад су видили и писмо Ваше Светлости, које сте на мене послали,
да носите попеченије о њима, као чедољубиви родитељ о својој деци; љубећи
скут Ваше Светлости.
У Јагодини

Ваше Светлости

31 - г маја 1838.

Препокорни раб
Мијалко Здравковић

Оригинал АС, КК XII 979
902.
Јагодина, 26. јуна 1838.

Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да
су у кући господина Петронијевића сви здрави.
Ваша Светлост
Всемилостивејши Господару
Долазим препокорно Вашој Светлости јавити да су код куће Г.
Петронијевића сви , благодарније Богу, здрави.
У Јагодини
Вашој Светлости
26 - г јунија 1838.
Прекорни подајник
Оригинал АС, КК XII 980
Мијалко Здравковић
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903.
Јагодина, 12. августа 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – према
његовој заповести извештава га да су укућани господина Аврама
Петронијевића добро са здрављем.
Ваша Светлост
Всемилостивејши Господару
По
височајшој
Ваше
Светлости
заповести
с
најдубљим
страхопочитанијем достављам Вашој Светлости до знања да су кућани Г.
Аврамови сви у пожалатељном здрављу; и како они, тако и ја љубимо Светли
скут, и остајем
У Јагодини

Ваше Светлости

12. августа 1838. г.

нижајши слуга
Мијалко Здравковић

Оригинал АС, КК XII 981
904.
Јагодина, 19. октобра 1838.

Кметови и трговци вароши Јагодине кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – захваљују се на његовој посети Јагодини и труду који је уложио
прошле године, када је овај град захватила тешка заразна болест куга.
Ваша Светлост
Всемилостивејши Господару
Од толико времена нисмо имали срећу досад да Ваша Светлост лично у
Јагодину дође. Лане, када је варош наша кужном болешћу заражена била, имали
сте Ви милост и о нама као и осталима зараженим бившим местима отечески
попеченије носити и височајше к избавленију нашим наредбе чинећи нисте ни
труда пожалили нити сте се од опасности уклањали, у које сте Ваш свом народу
Вашем предраги живот полагали, обилазећи кужна бивша места, да би се
страдајући народ ослободио и онда јошт видели смо ми да Ваша светлост и нас
као и остале верне поданике умилости има. Сад пак доживевши дан у који смо
помоћу Вашом избавили се кужне заразе и у који смо Вашу светлост после
толико година и опет у Јагодини видели и дочекали, одушевљени смо сви и мало
и велико највећом радошћу и преблагом творцу благодарећи на дару, што
видосмо избавитеља међу нама и што очевидно знамо да смо у милости Ваше
светлости, молимо му се да Вашу светлост, предраге синове Ваше, наше светле
младе кнежеве и сву светлу фамилију Вашу млого година у благополучном
190

Архивска грађа
поживи здрављу, за знак пак благодарности, признателности и привержености
наше усуђујемо се глубочајшим страхопочитанијем Вашој светлости писмено
благодарност изјавити, молећи се да нас који ћемо и ми и деца наша, Вама и
наследницима Вашим благодарни и вечито верни остати у милости имате.
18. окомврија 1838.

У име кметова и трговаца

У Јагодини

вароши Јагодине
Стоиљко Миленковић
Никола Перишић
Тодор Стојановић
Раденко Цветковић

Оригинал АС, КК XII 982 (1-2)

Сибин Младеновић

Крагујевац, 20. октобар 1838.
Кнез Милош Обреновић општини вароши Јагодине – захваљује им се
на дочеку приликом његове јучерашње посете Јагодини, као и на дару који су
му послали.
Нашему возљубљеному општеству вароши Јагодине
љубезно поздравље
Бивши јуче међу вама, возљубљени житељи јагодински, примили смо
писмени поздрав ваш заједно са даром, нама посланим.
С умиленијем саслушали смо мисли и израженија ваша, у истому горе
реченому писменом поздраву вашему изложена, којима приврженост и верност
вашу к нама и фамилији нашој, показујете. Пребудите свагда при истим мислима
и воспитавајте и чада ваша тако, да верни и честни поданици буду, тим ћете
исполњавајући дужности гражданске нашег благоволенија, које на вас овим
изливамо и у напредак достојни показати се. Ми вам се за дочек и дар ваш
благодаримо и поздрављајући вас све с чадама и фамилијама вашима, јесмо с
благоволенијем.
В. № 3318.
20. октоврија 1838.
У Крагујевцу
Оригинал АС, КК XII 982 (3)
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905.
Јагодина, 20. новембра 1838.
Михаило Јовановић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли да
буде примљен у какву службу.
Ваша Светлост
Всемилостивејши Господару
С најглубочајшим стракопочитанијем усуђујем се овим покорнејшим
прошенијем молити Вашу Светлост милостивејшег Књаза и Господара нашег,
служивши пре прошавши(х) година Вашу Светлост; старао сам се свем
могуђством мојим што би Вашој вољи за отечејство најсређеније било у
воверавана ми дела услужити, која сазнањем и хотењем мојим пренебрегавао
нисам, ако ли се што буде догодило из незнанства не(х)отицем, всепокорнејше
молим, светли Књаже и Господару наш, милосердствујуте и опростите ми,
смилујте се и мене између остале служитеље, чиновнике, не заборавите које сам
сада, Светли Књаже, сасвим без икаког реда и живљења и, обудовивши усамљен,
да и ово мало времена века мог сасвим неутешно не проведем, умилостиви се
прошенију мом, Светли Књаже, даруј ми помоћи Ваше, да у здрављу Вашеј
Светлости и Светле фамилије и ово мало кратког века мог у милости Вашеј
Светлости међу чиновнике проведем. С највећим стракопочитанијем љубећи
Светли скут и благодетељну десницу
20 - г ноемврија 1838. года

Вашеј Светлости

У Јагодини

всепокорнејши слуга
Михаило Јовановић

Оригинал АС, КК XII 983
906.
Варварин, 15. децембра 1838.
Живко Миловановић из Варварина кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – моли да га кнез ослободи плаћања пореза.
Ваша Светлост Милостивејши Господару
Српском роду отац и Благодетељ
Долазим с овим писмом Вас молити, који свога отца и Благодетеља, да
би нама учинили милос, освободили од пореза, а ја имам два сина ожењета, али
је један одвојен поради својега заната, није му могло другојаче под нас, и био је
код капетана Стевана Пироћјанина у Бачине писар до онога прошлога Гмитрова
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дана, а ја молим се Ваше милости мене оставите од пореза, доста сам давао, а
кућа ми неће бит без пореза. Па има код мене један син ожењет који ће дават, а
доста смо били у службе, које и сами знате, а не би ово чинио, но сам мало и
осиротео и посрнуо са сармијом, а ја немам кога другога да молим, Бога и Вас, и
молим и љубим Ваш Светли скут и Светлу десницу. Опростите ми што ви чинио
до сад, са овем писмом и свагда јесам готов послужити на Вашу заповест.
1838. декеврија 15.

Покорни служитељ који је био
Живко Миловановић
из Варварина

Оригинал АС, КК XII 984
907.
Београд, 23. септембра 1838.
Министарство унутрашњих дела Начелству округа јагодинског у
Јагодини – шаље упутства по којима ће се лицитирати карантинске механе.
Началничеству Окр. јагодинског
Будући да се већ година крају приближила, како су правителствене
карантинске меане под кирију до идућег Митрова дне издате, будући да се по
тому и време приближава, да се исте меане лицитирањем опет за једну годину, т.
ј. од идућег Митрова до Митрова дне 1840. године лицитирају, и ономе, који за
коју меану највише кирије дати обећа, теслиме; то је Попечитељство
внутрени(х) дела овде под % приложена условија сочинило, по којима се имају за
годину дана меане карантинске лицитирати.
Иста условија пошиље Попечитељство ово Началничеству јагодинском, с
том препоруком да оно лицитирање свију карантински(х) меана час пре целому
народу објави тако, како ће сваки онај, који би имао вољу коју карантинску
меану под закуп узети, одма к надлежног карантина Началничеству прејавити се,
које ће му условије протолковати и по томе лицитирање предузети.
Ова лицитација држаће се надлежним Началничеством у три, једно за
другим, следујућа дана, т. ј. 15, 16. и 17. октоврија тек. године, зато лицитанти
нека се пожуре, у опредељене дане на лицитацији присутствовати.
С. № 1082

Попечитељ внутрених дела,

23. септемврија 1839.

Полковник, Каваљер,

У Београду

Ђорђе Протић
Привремени Началник

Оригинал АС, КК XII 985 (1-2)
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Београд, 21. септембра 1838.
Министарство унутрашњих дела – достављају се услови по којима ће
се лицитирати карантинске механе.
Условија
По којима да се карантинске меане за годину дана лицитирају
1. Ко највише кирије обећа дати, онога ће право бити меану за једну
годину на себе примити.
2. Дужан ће бити арендатор меане обећану годишњу суму новаца у
четири пута, и то сваки кварт напред, надлежном карантину полагати.
3. Дужан је са свима к препитанију нуждним потребама, како
карантинирајућа лица, тако и марву, коју карантинирајући собом за своју
послугу доведу, достаточно снабдевати.
4. Дужан је, такође, меанџија у свачему праву меру држати.
5. Да се у продавању к препитанију нужни средства оне таксе дужан
буде држати, која је у најближој чаршији установљена, с том само разликом да
две паре на оку од свију предмета, који су такси подложни, може више
наплаћивати.
6. На парлаторијама, у дане састанка, свакоме је дозвољено што год оће
донети и продавати.
7. У карантинима, пак, карантинирајућа лица могу са собом донешене
ствари трошити, исто тако и од сродника, или своји(х) пријатеља из вароши, или
баш и из саме друге које приватне меане, могу нуждне себи ствари доносити
дати.
8. Сваком се дозвољава да може, по жељи својој, приватну меану при
карантину градити.
9. Који од меанџија ова Условија преступи, први пут да се на исто
опомене, други пут да се новцем, које ће му надлежни суд, према преступљенију
определити, казни, а трећи пут да се меана другом теслими.
С. № 1075

Попечитељ внутрених дела

21. септемврија 1839.

Полковник, Каваљер

У Београду

Ђорђе Протић
Привр. начал. Одељенија Санитета
Доктор Пацек

Оригинал АС, КК XII 985 (3)
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908.
Београд, 14. октобра 1839.
Министарство унутрашњих дела Начелства округа јагодинског у
Јагодини – распис у вези са болешћу која се појавила у селима ужичког округа.
Началничеству Окружија јагодинског
У окружију ужичком, а имено: у селима Тврдићима, Добродолу, Глумчу
и Поликовици прошлог мца (месеца) појавила се била болест над марвом, која је,
по известију лекара, распаљеније и трулење – бранд – слезине, и људи исти села
клали су марву болестну и месо болестне марве једући поразбољевали су се
њи(х) 12 душа, од који(х) је до сада 8 умрло.
За предупредити подобне случајеве у осталим окружијама, препоручује
Попечитељство внутрени дела Началничеству Окружија јагодинског да оно
подручним му срезским началницима наложи да они народ поучу како је опасно
месо болестне марве јести. Осим овога, нека исти срески началници повереног
им среза народ, у случају подобне болести над марвом, на следујућа
предостороженија опомену, сиреч, да се сваког рода марви сваки дан со даје, да
се болестно марвинче ладном водом полива, да се ниједно марвинче не одере док
се не оладни; да се онај човек који најмању рану, огребу или бубуљицу на рукама
или образу има, болестног марвинчета не дотиче, да онај који је око болестног
марвинчета што радио, руке и образ сланом водом и сапуном добро опере, да се
липсаног марвинчета тело у земљу дубоко закопава и најпосле, нека
Началничество касапима стражајше забрани овако болестну марву клати или
другим ким заклану чисто месо купити, па ово на погубу човеческог здравља
публикуму крчмити, јер ако се осведочи да је ко од касапа ово чинио то, нека зна
да ће Криминалном суду подлећи.
С. № 1198

Попечитељ внутрени дела

14. октобра 1839.

Полков, Каваљер

У Београду

Ђорђе Протић ср.
У одсуст. П. Начал. одел. Санит.
Столоначалник
Јован Вујић

Оригинал АС, КК XII 986
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909.
1838.
Трошкови кнеза Милете Радојковића – 647 гроша

Трошка Кнеза Милете
У меане у Јагодине с момцима .............................. 444 5
15. јулија кад носи Кнез новце у Крагу ................ 25
12. ноемврија кад идо у Крагујевац ....................... 28
и што суме за изели војводе више пара ............... 150

-

647 5
Знаком - назначена сума прима се; остало не прима се.
Оригинал АС, КК XII 988
910.
1838.
Милета Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Црнућу (или где буде)
–шаље му сина кнеза Јевте, кога је војвода Ћор Мехмед обмануо да ће му
спасти оца, ако му опрости дуг од 1600 гроша, који је био узео од Јевте, кога
је послао у смрт, а новац му није вратио.
Високородном Господару Г. Милошу Т. Обреновићу
Верховном Књазу Србском
Наш добри желатељу, желимо многолетно, покорни слуге, ми не
пропуштамо Вама, но јављамо заради покојнога кнеза Јевту. Кад беше она
пропас од Сулима паше, поита Ћор Мемед војвода у зајам 1600 гроша од кнеза
Јевте. Он нема куд, но му позајми, па кад ваташе од све наија и код нас дођоше и
по наше наије поваташе и кнеза Јевту турише у синџир, онда призове Ћор Мемед
кнеза Јевтиног сина. Оћеш ли ми онај зајам 1600 гроша поклонит да ти пуштим
оца – дете рекне оћу. Он и оца му у Београд пошље на смрт и новце му не врати,
а Господару, има кметова 10, који су туна били, и тако је, веруј ми, истина. А он
дошао, те тражи дућан у Јагодну да прода. Не знам за земљу дућанску. А вилајет
сви бину оградио, није он ни паре дао, а кад тражи своје и шта је коме дужан
нека врати. О Богу и о Вама буди мукајет, да му не пропадне. А то ти истину
кажем, Господару, и тако сва наша наија и кметови знаду. Исто шиљемо
његовога сина тамо к Вама. Исто тамо отишао Ћор Мемедов брат код везира за
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дућан. Но нама одпишите како ћемо с њим поступат с њиме за дућан. То је о њем
старац Пренде дућан, а Вас како Бог учи, тако урадите.
На левој маргини стоји још и ово: Свето Рожество по Богда у здрављу да
прославите и једно писмо подајте Петру, нека иде везиру, а Ви му о помоћ
будите.
Слуга покорни
Милета Радојковић
На службе Ваше остајем
Оригинал АС, КК XII 989
911.
Мај - јуни (Спасовдан)
Никола Мандрда кнезу Милошу Обреновићу у Београду – обавештава
га да хајдука у овом крају више нема, неки су се предали, а неке су протерали
преко Мораве. Затим јавља да хајдуци прелазе преко Мораве и краду им коње.
Благородни Господару
Здравствујте на многаја лета (нечитко) бидите весело и тако Ви јављамо
ово наше писмо ако сте који ли питате за нас овамо, Господару, ајдуци нема. Оно
што бише, неки се предадоше, неке претерасмо преко Мораве. Вала Богу, сада
нема ко што беше. Сад су се претргли. И молимо Вас, Господаре, за оне 3 краве
што сте ни одписивали да Ви пошљемо, ми смо послали по памуклије Милутина,
па не знамо јесу ли Ви дошла говеда и, Господаре, за оно што смо били узели у
Ботуну од оне жене паре. Господаре, ми смо дали оно што је било све. Ако не
верујете, за то зна кнез Илија. Ми смо на нега оставили, да он то дâ, па је он дао.
И, Господаре, они из преко Мораве ајдуци долазе, те ни краду коње. Шиље и бег
крушевачки. С њима је он ортак, па ми гледамо наше коње де и они јашу њини
сердари њини јашу наше коње, но Ви се молимо да ни једно писмо пошљеш и
један одговор да знамо и ми шта ћемо радити, како ћемо чинити и у вилајет
једнако (нечитко) иде у вилајету народ за пару, један другога тера у Јагодину, но
Ви се молимо о ни и зато одговор дати који одговор шта ћемо, како ћемо. И
калуђеру Љубостиње украли су коња, па смо га нашли у бегова сердара Сеиди
Менџе. Молимо Вас даљни одговор. Народ се спрема да иду и они да краду у
њину наију ка они у нашу наију.
Писано у четвртак

С тим остајем ја буљубаша

на Спасовдан

Никола Мандрда у наију гаваз

Да има (нечитко) књига
(нечитко) да није застала
Оригинал АС, КК XII 990

за Вас Бога молећи сви
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912.
Јагодина,
Трошкови кнеза Милете Радојковића и његових момака – 773, 20
гроша, заједно са трошковима Јове и Илије, писара из Јагодине, од 118 гроша.
У Јагодну
Кнеза Милете Радојковића троша с момцима ................... 398 гр.
И по кад сад пођемо 2 ноћи 2 дана у Јагодну трошка ....... 37 гр.
435 гр.
И кад сам опремио везиру масло и мед кирију ................... 70
И за судове маслене и медене дадо ...................................... 51
И кад дооди Господарев чауш за паре ................................. 14
570 20
Конвалук преко воде код Јасике
порез на њи јоште што нису дали ........................................ 203
773 20
Потрошио мукадски Јова писар у Јагодну ............................. 12 28
Илија писар седећи у Јагодну потрошио ............................... 118
Оригинал АС, КК XII 991
913.
Катун,
Кнез Милета Радојковић Сими (Паштрмац) у Крагујевцу – јавља му да
је турска војска дошла у параћинску нахију и да о томе обавести кнеза
Милоша Обреновића.
Благородни Господару
само Здравствујте
Не пропуштамо Вама јавити како је дошла војска турска из видинске
наије овамо преко планине у параћинску наију. Ја сам шиљео мојега човека, те је
гледао. Све јуруци и неколико делије три барјака и тако су говорили да иду у
Београд ако нас пуште Серби. Ако нас не пуште, а ми ћемо се купити у Ћуприју
и кажу јошт да ће им војска дође за њима и растурили се по села и низ Мораву, и
по казивању људи да има ову гомилу 1200 душе и Ви ћете јавит Великом
Господару.
У Катун

Со тим остајем
Ваш покорни слуга
Милета Радојковић

Оригинал АС, КК XII 992
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914.
Никола Мандрда кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – пише да је у
Пајковцу примио његово писмо, у коме га позива да се преда. Таман је пошао
њему, кад га дочека бусија са свих страна. Моли да га не предаје Турцима, већ
да га он сам зароби.
Високо поздрављајем Вама, Господару Милоше, Ваше писмо прими и
разуме што ми пише. Зовеш ме на Божју веру да дојдем да се предам. Таман
прими у Пајковац на Преображење и пођох к тебе, али свак стане бусија дочека.
Ја тебе Господару покоран и љубим ти руку и скут, још молим, немој ми робе
давати Турцима него ме зароби и на тем молим дај ми одговор.
Остајем покоран Никола Мандрда или писмо што ли буде. Молим Вас
Господару, немој ме держат на муке и на овија (нечитко) до сада ми се
Оригинал АС, КК XII 993
915.
Јагодина, 1838.
Трошкови учињени приликом доласка кнеза Милоша Обреновића у
Јагодину – 883 гроша и 11 пара.
Назначеније
Трошкова при долазску Е. (Јево) Сијателства у Јагодину учињен
1.Трошак Мутвачки
гр.
118 ока леба
по 22 паре ................................... 64
131 ~||~ овчијег меса
по 20 ~||~ ..................................... 65
16 ~||~ .................................... 10
25 ~||~ говеђег меса
30 ~||~ вина
16 ~||~ ...................................... 12
12 ~||~ ракије
20 ~||~ ...................................... 6
7 ½ ~||~ пиринча
по 1 гр. 30 пара ..................................... 13
4 ~||~ нетопљена масла 2 гр. 20 пара ................................... 10
½ ~||~ топљена масла
4 гр. ................................................. 2
5 ~||~ сира
1 гр. 20 пара .................................... 7
24 ~||~ ......................................... 1
3 ~||~ соли
100 драма зејтина ....................................................................... 1
100 драма бибера ........................................................................ 2
130 ~||~ сапуна ............................................................................. 1
један астарлук кавеџији и ашчији ............................................. 5
7 ока црног лука
по 16 пара ..................................... 2
2 оке сирћета
16 ~||~ ........................................ /
5 свећа
2гр. и 16 ~||~ ........................................ 12
4 свеће воштане
1 гр. 10 ~||~ ........................................ 5
27 главица киселог купуса
8 ~||~ ........................................ 5
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30
20
/
/
/
15
/
/
20
32
10
20
12
/
32
32
/
/
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20 оке лепе ракије
30 ~||~ вина
3 ~||~ шећера
2 ~||~ меда

по 1 гр. .................................................... 20
14 ~||~ ........................................ 10
7 гр. / ........................................... 21
1 гр. 30 ~||~ ...................................... 3

50 главица купуса

6

~||~

......................................

2. Трошак Господарски(х) и момачки(х) коња
За Господарске коње 230 ока јечма по 10 пара .........................
~||~ момачке
~||~ 189
~||~
по 10 пара .........................
200 ока овса
по 6 пара .........................
сена ..............................................................................................

/
20
/
20

7
291

20
25

57
47
30
160
297

20
10
/
/
20

3. Други трошак Господарски(х) момака
49 ока леба по 22 паре ................................................................... 26
49 ~||~ меса ~||~ 20 ~||~ ...................................................................... 24
49 ~||~ вина ~||~ 14 ~||~ ...................................................................... 17
10 ½ ~||~ ракије~||~ 20 ~||~ ...................................................................... 5
73
4. Господина Давидовића

38
25
6
10
34

14 ока јечма по 10 пара ...............................................................

3

20

5. Господ Доктора
7 ока јечма по 10 пара .................................................................

1

30

6. Господара Јована
21 ока јечма по 10 пара .................................................................

5

10

7
1
1
1
/
12

/
37
30
9
20
16

28 ока јечма по 10 пара
3 ½ ~||~ леба ~||~ 22 ~||~
3 ½ ~||~ меса ~||~ 20 ~||~
3 ½~ ||~ вина ~||~ 14 ~||~
1 ~||~ ракије~ ||~ 20 ~||~

7. Господара Васе
...................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

8. Г. Г. Капетана Јоксе и Милосава
121 ока јечма по 10 пара ................................................................. 3 20
22 ½ ~||~ леба ~||~ 22 ~||~ ................................................................. 12 15
22 ½ ~||~ меса ~||~ 20 ~||~ ................................................................. 11 10
22 ½ ~||~ вина ~||~ 14 ~||~ .................................................................. 7 35
6 ~||~ ракије ~||~ 20 ~||~ ..................................................................
3_____
64 30
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9. Кнеза Радомировића
14 ока јечма по 10 пара .................................................................... 3
3 ~||~ леба ~||~ 22 ~||~ ..................................................................... 1
3 ~||~ меса ~||~ 20 ~||~ ..................................................................... 1
3 ~||~ вина ~||~ 14 ~||~ ....................................................................
1
7
10. Кнеза Симића
12 ока јечма по 10 пара .................................................................... 3
2 ½ ~||~ леба ...................................................................................... 1
2 ½ ~||~ меса ...................................................................................... 1
2 ½ ~||~ вина ..................................................................................... /
6
11. Кнеза Бобовца
14 ока јечма по 10 пара .................................................................... 3
1 ½ ~||~ леба ~||~ 22 ~||~
.................................................................... /
1 ½ ~||~ меса ~||~ 20 ~||~
.................................................................... /
1 ½ ~||~ вина ~||~ 14 ~||~
.................................................................... /
¼ ~||~ ракије ~||~ 20 ~||~
..................................................................... /
5

20
26
20
2
28
/
15
70
35
20
20
33
30
21
5
29

12.Кнеза Марка
22 оке јечма по 10 пара ....................................................................
13. Кнеза Милутина Петровића
22 оке јечма по 10 пара .....................................................................
6 ~||~ леба ~||~ 22 ~||~ .....................................................................
6 ~||~ меса ~||~ 20 ~||~
.....................................................................
6 ~||~ вина ~||~ 14 ~||~ .....................................................................
¾ ~||~ ракије ~||~ 20 ~||~ ......................................................................

гр. пара
5 20

5 20
3 12
3 /
2
4
/ 15
14 11

14. Капетана Туцаковића
14 ока јечма по 10 пара ..................................................................... 3

20

15. Капетана Шокорца и Миленка
84 оке јечма по 10 пара ...................................................................... 21

/

16. Седамнаест солдати трошак
32 оке леба по 22 паре .......................................................................... 17
32 ~||~ меса ~||~ 20 ~||~ ............................................................................ 16
16 ~||~ вина ~||~ 14 ~||~ ........................................................................... 5
3 ~||~ ракије ~||~ 20 ~||~ ............................................................................. 1
40
17. Муласалин
21 ока јечма по 10 пара ......................................................................... 5
потрошено у другом ........................................................................ 13
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18 10
18. Комисара царског
16 ока јечма по 10 пара .......................................................................... 4 /
19. Татарски трошак
½ оке масла топљена по 4 гр. .............................................................. 2 /
~||~ 1 гр. и 30 пара .............................................. 3 20
2 ~||~ пиринџа
5 20
Рекапитулација трошкова
Гр.
Трошак Мутвачки чини ................................................ 291
~||~ господаски и момачки коња ............................ 297
~||~ прочи господарских момака трошак ...............
73
~||~ Господина Давидовића ....................................
3
~||~ Господар Доктора .............................................
1
~||~ Господар Јована ................................................
5
~||~ Господар Васе …………………………………. 12
~||~ капетан Јоксе и Милосава .................................. 64
~||~ кнеза Радомировића ...........................................
7
~||~ кнеза Симића ....................................................... 6
~||~ кнеза Бобовца ......................................................
5
~||~ кнеза Марка ........................................................
5
~||~ кнеза Милутина Петровића ................................ 14
~||~ капетана Туцаковића ..........................................
3
~||~ капетана Шокорца и Миленка .......................... 21
~||~ солдатски трошак ................................................ 40
~||~ Муласалин ………………………………………. 18
~||~ комисара царског .................................................. 4
~||~ татарски ................................................................. 5
Сума
883

пара
25
20
34
20
30
10
16
30
28
20
29
20
11
20
/
28
10
/
20
11

Оригинал АС, КК XII 994
916.
(Писмо је од Николе Николајевића, Крагујевац!)
Кнез Никола из Лазаричка кнезу Милети Радојковићу у Катуну
Жали се на турски зулум и тражи помоћ за ослобођење.

-

Благородном кнезу Милети Радојковићу
Здравствујте,
от мене Николе кнеза из Лазаричка и от три среза, три кмета. Фала Богу,
кнеже, како се направи живота, те се от Вас отдвојисмо. Како смо сазнали
Господара Ђорђа, све смо заједно били, на свако место, зло и добро, били смо
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заједно. Данас, Кнеже, о Вас остадосто и под зулум падосмо. Молимо Вас,
Кнеже, от Божије стране, јавите Господару за нас, да нас не заборави, зашто
јесмо данас сви у тешкој муки и у тешким зулуму от Турака, који дан све више
зулум чине. Попеше арач на :6: гроша и :12: пара. Сваки сироти није кадра дати.
Тај зулум више трпити не можемо, но оћемо сви вилајетски да заратимо на
Турке, но о исто Вас, Господару, питамо како ће те нас поучити, а ми без Вас то
нећемо почети, но Вас питамо можете ли нам у томе помоћи, или како ће те не
научити. Шаши баша 200 кеса порез узима на годину, осем свака друга данка. То
што узима паша боље узмите Ви, Господару, те паре, те ни ш њима избавите от
турски руку и оћемо сви вилајетски бранити се.
С проче остајемо

добри желатељи

одговор да ни дате на чему смо остали, али, Кнеже, тајно, мањ Бог и Ви,
да не чује друга уста, зато можемо сви изгинути за ту ствар.
У Катун
Оригинал АС, КК XII 995

917.
Пчелице,
Благоје Томић и Милија Обрадовић Николи Николајевићу и Сими
(Паштрмцу) у Крагујевцу – обавештавају га да шаљу 1000 гроша сакупљеног
чибука.
Поштенародни брате Никола,
Такођер и Ви само здравствујте
На многаја лета
тако Вама јављамо како смо готови изаћи с чибуком из ове кнежевине и
купили смо, што се најбоље може, како нам је наложено от Господара, пак ево
сад шиљемо по Обраду 1000 гроша начисто бројени новаца и ово до Васкрса
можемо изићи из ове кнежевине и кусур донети.
Остајемо Вас поздрављајући и свако Вама добро желећи.
Благоје Томић
у Пчелицама
Брате Никола, ако сте ради чути за нас и за све домаће наше, вала Богу,
јесмо сви здраво и мирно, и како сам Ваше писмо добио, таки сам, по Вашој
заповести, пошао с Благојем чибук купити.
Ваш брат Милија Обрадовић
Оригинал АС, КК XII 996
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918.
Јагодина, 9. јула
Николета, помајка кнеза Милоша, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу–моли га да се код Вучића распита где се налази њен син
Атанасије.
Милостиви Господару
Милошу Обреновићу
Покорно Вам поздрављам и поздрављам Госпођи Љубици и свими
децими Вашој Савку, Милоја, Господара Милана, свим поздрављамо. Молимо
Вас, Господару, и љубимо Вам руку десницу да запитате Вучића за Атанасију,
мојег сина, знаде за њега, што је од куд бежо и може бит да он знаде. Био је тамо,
за толико знаће, но тако Вас молимо покорно, Господару.
И Вучићу поздрављам и опет Вас молимо да учините један замет, да нам
вратите један одговор, а натраг кад праћате некако писмо овамо и то ћете макар
казат неком човеку да ми каже. Ако знаде Вучић, он може мене учинит абер
(нечитко).
Николета, Ваша помајка
У Јагодини, јулија 9.

Оригинал АС, KK XII 997
919.
Јагодина,

Трошкови господара Димитрија и кнеза Милете Радојковића – свега
3052 гроша и 30 пара.
Назначеније
Трошкова разних Наије јагодинске
Господара Димитрија трошак
гроша
О Митрову дну кад је порез резат ..................................... 254
Кад је пошао г. Димитрије у Пожаревац
18. и 19. априла паши ........................................................... 135
390
Кнеза Милете трошак
О порези и опет које кад долазећи кад попра(в)љасмо
конак муселимов и мутвак 239 надница и 30 пара ............ 179
пак к тому сваком надничару 1ока леба .............................. 35
на исти конак гвожђа ............................................................. 97
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пара
15
33
8

10
34
33

Архивска грађа
сена у конак муселимов и плати Г. Д. .................................... 227
2 сена опет Господар Димитрије ............................................. 72
7 асура у конак муселимов ....................................................... 10
4 аршина чоје за простирку ...................................................... 42
7 јастука и један минда(е)р војводи............................................ 58
за сено даде Неша ...................................................................... 118
ћерпича за мутвак ...................................................................... 76
сена у конак муселимов ............................................................ 15
кад дође Г. Димитрије јечма ..................................................... 14
пандур из Београда кад прође с делибашом ............................ 3
татар хаџија и Николче кад су водили хатове у Софију ........ 18
кнез Сава, кад се вратио из Ниша ............................................. 7
Нуман ага, кад се вратио из Ниша ............................................ 14
кад су прошле камиле нашега везира ....................................... 64
Милутин из Ћуприје ................................................................... 6
Петар Цукић ................................................................................ 14
арачлије о Светом Николају ........................................................ 33
Сараманда и Ћусић, кад су хватали козаке ............................... 11
кад су прошли кнезови у Стамбол ............................................. 37
Сима, седећи у Јагодини до Неше .............................................. 19
татарину за суреферман за Ц. сина ............................................ 75
Ећам баши Господар Димитрије ................................................100
Неши писару и пандурима њиов хак ..........................................370
код муселима један слуга дат ...................................................... 55
писарски и пандурски трошак .....................................................334
војска везирова кад је заноћила у Багрда(ну) ............................. 13
кад прође Тећир да(х)ија и Смаил –ага ....................................... 6
од Цоке 11 ока рибе у Крагојевац .............................................. 11
нашега везира делије потрошише код Цоке ............................... 6
Сума гр: 2931
Господар Димитрије плати за кирију и судове што је мед
и масло ношено у Београд ............................................................121
сума грош: 3052

20
20
20
5
30

5
12
20
34
6
20
5
24
5

29
3

5
30

30

Оригинал АС, КК XII 998
920.
Кнез Илија Вукомановић и сви вилајетски кметови кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле га да дозволи Миловану из Опарића да се по
четврти пут ожени.
Високоблагородному и почитајемому Господару
Милошу Обреновићу
от нас покорно поздравље
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Молимо Вас, Господару, и љубимо Вашу господску руку и скут, и
молимо заради овога именоватога Милована из Опарића, које се њему случило
јесте, те се трипут женио, пак му домаћице умиру. Сад му трећа умрла, пак није
му слободно без заповести женити се. Зато, Господару, ако је могуће с Ваши(м)
дозвољењем да се жени четврти пут. Оће да пропане, а човек је поштен и дом
његов да не пропане, зато он проси от Вас.
Јесам Ваш покорни слуга
Кнез Илија Вукомановић
и ми сви кметови вилајетски
Оригинал АС, КК XII 999
921.
Белешке: попис кућа у Доњем и Горњем Јовцу.
Издати новац кнежинама Милетиној и Илијиној.
Знатисја како је заповест верковне власти Господара
Милоша Обреновића
да преко ове сад заповести да није нико
преступио : колико у које село кућа

У Долњи Јовац колико сад нађемо кућа
кнез Гмитар, Милија, Милојко, Стојадин, Стојан, Јован, Рајко, Ђурђе, Милко,
Неша, Живко, Милосав, Раја, Милета, Јоца, Богдан, Јован, Павко, Милован
качар, Стеван, Милутин, Милутин, Перунац, Иван, Тривун, Тома, Недељко,
Кандић, Милован, Милош, Ђорђе, Павле, Петар, Павле, Грујић, Ича, Павле Чуча,
Станиша, Сима, Вукадин, Петар, Матеја, Стаја, Јован, Милисав, Миленко аџија,
Јован крчалија, Арса, Никола, Бранко, Марко Тувеџијић, Лаза Јелин, Лаза
дошљачки, Јанко крчалија.
55
Горњи Јовац колико имаде кућа сад преписа ми
кнез Станко, Величко, Гмитар, Тиомир, Лука, Мијаило, Марко, Јеремија,
Анђелко, Стевча, Новак, Стоша, Стамат, Дамјан, Милован, Живадин, Стеван,
Милоје, Марјан, Коста, Стојан, Недељко, Ђура Божин, Радисав – Рака,
удовичино дете, Јован бећар, Јаковљевић.
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28
Мезулџији јагодинск.
ђ(ћ)елеш дао му
гр.
Кнежина Милетина одел Скопље
19 295
Послато по Илије писару од зајма у Београ. ......................... 4 035
5 вола, 6 коња и 65 овна послато у Београд ........................... 2 076
на Г. Вујчино писмо дали ми што рани(м) коње ................... 200
на Г.Милошев тавил Гмитру Бачинцу .................................... 500
на
~||~
тавил бинаемина у Ћуприји ............................ 500
послато по Велисаву од зајма у Београд .................................. 500
150 ока масла Ђорђу у Паланку ................................................ 300
на тавил Амет аги мезулџији ..................................................... 4 000
на тавил Амет аги дао ................................................................ 2 500
дао и Анти писару у Јагодини ................................................... 1 683
19 295
У Јагодини 1817. года 10. септенбра
19 295
совршено и закључено
00 000
Кнежина Илина одел
На Г. Ђ. дали Амет –аги мезулџији ....................................... 7 000
послали Ђ. у Београд по Ђоки Миленти. од зајма ................
500
у стоки предали у Београд ........................................................ 900
дато Марку из Милутовице на Ђ. тавил .................................. 400
~||~
................................. 1 585
7 коња послали у Паланку
150 ока масла да прате у Биоград ............................................. 300
10 685
продадосмо у Јагодини Анти писару ........................................ 8 059
18 744
1817. года септенбра 10 - г у Јагодини
од вишеназначени новаца
прими Анта писар 6000 гроша
словом говорим шес хиљада гроша

пара
37
30
4
/
/
/
/
/
/
/
33
27

19 295. 37
19 295
18 744
= 551

Оригинал АС, КК XII 1000
922.
Бачина, 7. фебруара 1837.
Стеван Недељковић, капетан среза темнићког, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је примио решење о повишици плате своје
и личног служитеља повереног му среза.
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Његовој Светлости
Милостившем Господару Кнезу Србском
Милошу Т. Обреновићу
Целог капетана Среза темнићског
Стевана Недељковића
всеподанејши Рапорт
Височајше предписаније Ваше Светлости од 2 - г т. № 361, с којим
благоусредствовала је Ваша Светлост всемилостивејше плату повисити ми
примио сам, заједно с објављенијем, по ком ћу од сад ја и нижи вовереног ми
среза служитељи плату примати.
Всепокорнејше светли скут љубећи благодаримо Вашој Светлости на тој
указаној ми милости, и с највећим страхопочитанијем досадашње објављење на
плату Рапорту овом прилажући, всепокорнејше обећавам се да ћу и унапредак
воверену ми службу точнејше одправљати, и све заповести Ваше Светлости
ревностнејше извршујући, јединствено на то тежити да се ове височајше милости
достојан покажем.
Всемилостивејшем Творцу молећи се да Ваша Светлост с премилим
синовима Вашим, нашим светлим и младим Књазевима и свом светлом
фамилијом на радост и срећу свог народа Србског у благополучном поживи
здрављу, остајем с глубочајшим почитанијем
№ 53

Ваше Светлости

7 - г февруарија 1837.

Всемилостивејшег Господара и Књаза

У Бачину

всеподанејши
Стеван Недељковић

Оригинал АС, КК XII 1001

923.
Јагодина, 28. августа 1837.
Аранђел Милосављевић и С. Араницки кнежевом саветнику Авраму
Петронијевићу у Ћуприји – обавештавају га о предузетим мерама против
куге у Јагодини.
Његовому високородију господину књажевскому совјетнику и
Кавалеру Авраму Петронијевићу
Исправничества окружија јагодинског
- рапорт
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У Јагодини, због кужне заразе затвореној, заостало је преко три стотине
јабанаца, који су досад заједно са варошанима у Јагодини. Они су предстајали
више пута Исправничеству умољавајући да би се испустили из вароши да у
Турску на вилајет свој иду. Г. Доктор Нађ изјаснује се да се њима слободно и без
најмање опасности допустити може да преко предела нашег следујућим начином
у Турску пређу. Јабанци су досад сви здрави, а г. Доктор представља да је
нуждно да они свак себи рану што ћему до Алексинца доста бити, из Јагодине
понесе и Јагодинци да иј до страже пропрате, а оданде да иј од места, до места из
здрави места људи, до граница наших прате и у Турску код Алексинца под
надзирањем ондашњи власти испрате и то кроз вароши и села да не пролазе, но
свуд унаоколо, изузимајући ћуприје гди неопходимо преко ћуприје на Морави
морали би прећи. Ово представљајући вам Исправничество најучтивије умољава
Вас, да изволите учинити да се јабанци из Јагодине испусте, из причине што је
варош с раном, као што Вам је Исправничество под 27. г. до знања довело,
сасвим оскудна. К томе г. Доктор намерава до два или три дана најдаље, осим
постављеног већ око Јагодине кордона, варош саму за себе затворити и
варошким стражама да ко из вароши излазио и у варош без допуштења улазио
не би, чувати и онда јошт већма ће варош глад трпети, ако се јабанци не испусте
и тим Јагодини не олакша.
№ 1241

Исправничество окр. Јагодинског

28. августа 1837. г.

Член, целиј капетан,

У Јагодини

Аранђел Милосављевић
Секретар,
С. Араницки

Оригинал АС, КК XII 1002
924.
Мајур, 1. мај 1838.
Стеван Недељковић, мајор среза темнићког, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је примио писмо у вези са грађењем
касарне у Ћуприји и да ће врховном надзиратељу, пуковнику Милосаву
Здравковићу Ресавцу, пружити сву помоћ коју буде од њега тражио.
Његовој Светлости
Милостивејшем Господару Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу
Старешине Среза темнићског
Окр. јагодин. Мајора Стевана Недељковића
всеподанејши Рапорт
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Височајше, предписаније Ваше Светлости од 29 - г п. м. № 1088 в.
касатељно грађења једне темељне касарне за војинство у вароши Ћуприји, над
којом је грађевином Ваша Светлост верховно надзираније предала Господину
Полковнику Милосаву Здравковићу, примио сам.
На које всеподанејше рапортирајући Вашој Светлости всепокорнејше
представљам да ћу у свему, по изложеном височајшем предписанију Ваше
Светлости следовати и Г. Полковнику Ресавцу у смотренију исте грађевине у
свакој струци, које од мене зактевао буде, на руци бити и без отложенија дати.
№ 244

Мајор

1 - г маја 1838.

Стеван Недељковић

У Мајуру
Оригинал АС, КК XII 1003
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Марковић Милош, Драгошевац, 43, 62
Марковић Обрад, Цикоте, 42
Марковић Павле, Драгошевац, 43, 52, 62
Марковић Рашко, слуга Круне Мијаилове, Јагодина, 118
Марковић Стефан, привремени директор кнежеве канцеларије, Крагујевац, 87, 88
Матић Васа, кмет, Јагодина, 79, 80
Мејтанов, барон, 175
Мехмед Ћор, 197
Мијаило, Горњи Јовац, 207
Мијаило, кмет, Беочић, 12
Мијаиловић Аврам, Цикоте, 50
Мијаиловић Ђорђе, В. Дренова, 47, 56, 59
Мијаиловић Јеремија, Цикоте, 50, 64, 74
Мијаиловић Мијаило, Цикоте, 50
Мијаиловић Милисав, Драгошевац, 44, 52, 62
Мијаиловић Милисав, Лукар, 41, 63
Мијаиловић Мина, Цикоте, 50, 74
Мијаиловић Обрад, Цикоте, 50
Мијаиловић Саво, Страгаре, 45, 54, 58
Мијаиловић Сима, Јагодина, 120, 128
Мијаиловић Смиљко, Почековина, 77
Мијаиловић Стеван, Јагодина, 184, 186
Мијаиловић Тривун, Цикоте, 50, 64
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Милан, син кнеза Милоша, 207
Милатовић Петар, Мареново, 49, 60
Милатовић Петко, Мареново, 49
Миленко, Д. Јовац, 182
Миленко, Јагодина, 30
Миленко, Катун, 182
Миленковић Бојко, В. Дренова, 47, 55, 67
Миленковић Рајко, Крагујевац, 59, 188, 189
Миленковић Саво, В. Дренова, 46, 55
Миленковић Стоилко, В. Дренова, 47, 55, 191
Миленковић Стојко, В. Дренова, 47, 55
Миленти. Ђока, Јагодина, 208
Милета, Д. Јовац, 207
Милетић Петар, кнежев ађутант, 93, 94
Миливојевић Аврам, Цикоте, 42
Миливојевић Тривун, Цикоте, 42
Миликић Милутин, Милутовац, 46, 53
Милисављевић Благоје, Драгошевац, 44, 53
Милосављевић Васко, 132, 141, 143, 144
Милисављевић Вулета, економ левачког среза, 89, 90
Милисављевић Давид, Глобаре, 13
Милић Милутин, Милутовац, 58, 66
Милић Сима, мумџија, Јагодина, 105, 108, 116
Милићевић Ђорђе, Драгошевац, 43, 52, 62, 72
Милићевић Милоје, Обреж, 12
Милићевић Стојан, протопрезвитер, Варварин, 80
Милкана, супруга Милутина из Јагодине, 177, 178
Милован, Г. Јовац, 207
Милован, Д. Јовац, 207
Милован, бивши кмет, Праћина, 13
Милован, качар, Д. Јовац, 207
Милован, кошар, В. Дренова, 60, 68
Милован, Опарић, 206, 207
Миловановић Андреа, Цикоте, 42, 50, 64, 74
Миловановић Вучко, Драгошевац, 43, 52, 62, 72
Миловановић Живко, Варварин, 7, 193
Миловановић Мијаило, Комаране, 48
Миловановић Мијаило, Цикоте, 50, 56
Миловановић Милош, кмет, Јагодина, 79
Миловановић Милутин, В. Дренова, 45, 66
Миловановић Михаило, Љубава, 69
Миловановић Павел, Љубава, 69
Миловановић Павле, Комаране, 48, 60
Милоје, Г. Јовац, 207
Милоје, калфа Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Милоје, кмет, Копривница, 13
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Милоје, кмет, Мијатовац, 13
Милоје Копривчанин, кмет беличког среза, 79
Милоје, прота, Јагодина, 27, 28
Милоје, чирак Мите Петковића, Јагодина, 133
Милојевић Стојадин, Топола, 43, 63, 73
Милојко, Д. Јовац, 207
Милојковић Јоца, Драгошевац, 44, 53, 62, 72
Милојковић, Петко, Мареново, 60
Милојковић Тодор, Драгошевац, 53
Милосав, Д. Јовац, 207
Милосав, капетан, Јагодина, 203, 205
Милосав, кмет, М. Крушевица, 12
Милосав Н, стражар кужних кућа, Јагодина, 121
Милосављевић Антоније, Јагодина, 132
Милосављевић Аранђел, члан јагодинског магистрата, исправник, Јагодина, 6,
14, 15, 37, 75, 76, 111, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 209, 210
Милосављевић Атанасије, слуга Милете Хаџића, Јагодина, 117, 123, 127, 143
Милосављевић Благоје, Драгошевац, 61, 72
Милосављевић Васко, калпаџија, Јагодина, 117, 118, 120, 122, 123, 128, 130, 131,
132, 141, 143, 144, 148
Милосављевић Вељко, Јагодина, 148
Милосављевић Јанићије, син Милосављевић Васка, Јагодина, 148
Милосављевић Јован , Бунар, 138
Милосављевић Јован, В. Дренова, 59, 67
Милосављевић Коца, Јагодина, 139
Милосављевић Марија, Јагодина, 148
Милосављевић Марко, син Милосављевић Васка, 139
Милосављевић Миља, супруга Милосављевић Васка, Јагодина, 117, 122, 130,133
Милосављевић Мило, Јагодина, 149
Милосављевић Симон, Урсуле, 51, 63
Милосављевић Танасије, син Милосављевић Васка, Јагодина, 109, 110, 111, 116,
117, 122, 130
Милош, Д. Јовац, 207
Милошевић Милић, М. Дренова, 45, 58, 66
Милошевић Милован, Топола, 43, 63, 73
Милутин, Г. Јовац, 207
Милутин, Јагодина, 176
Милутин, Ћуприја, 208
Милутиновић Обрад, В. Дренова, 55
Милутиновић Радосав, кмет, Јагодина, 79, 80
Миља Мијаилова, Јагодина, 118, 133
Миљкана, супруга, Милутинова, Јагодина, 176
Миљковић Гаврил, игуман манастира Каленић, 80
Миљковић Ђорђе, Цикоте, 42
Миљковић Илија, Комаране, 48, 60, 69
Миљковић Јова, Драгошевац, 44, 53, 62, 72
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Миљковић Марјан, Мареново, 49, 61, 70
Миљковић Милосав, Милутовац,46
Миљковић Милош, кмет беличког среза, 79, 80
Миљковић Станко, Мареново, 49, 60, 69
Митар, син баба Јовкин, Јагодина, 161
Митровић Јован, укук баба Јовке Јежић, Јагодина, 118
Митровић Павле, Мареново, 60, 70
Митровић Станица, унука баба Јовкина, 105, 118, 123, 124
Мићић Ђурђе, Пољна, 77
Михаиловић Ђока, В. Дренова, 67
Михаиловић Милисав, Драгошевац, 72
Михаиловић Сава, Страгаре, 66
Михаиловић Стеван (Михајловић Стефан), капетан беличког среза, Јагодина, 6,
11, 12, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 38, 39, 56, 100, 101, 137, 138, 147, 165, 167, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 182, 183, 184, 187, 188
Мишић Марко, Мареново, 49, 60, 69
Младеновић Сибин, кмет, Јагодина, 191
Момировић Димитрије, Лазаревац, 13
Муласалин, Јагодина, 202, 203
Н
Нађ Карло, доктор, Јагодина, 100, 103, 109, 110, 111, 125, 133, 142, 146, 154, 166,
167, 168, 174, 202, 203, 210
Невена, жена Вучкова, Јагодина, 119
Недељко, Г. Јовац, 210
Недељко, Д. Јовац, 210
Недељковић Нестор, Драгошевац, 43, 53, 62, 72
Недељковић Никола, Драгошевац, 43, 52, 62, 72
Недељковић Симеон, Медвеђа, 148
Недељковић Стеван, темнићки капетан, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 90, 91, 123,
124, 153, 159, 162, 179, 180, 181, 184, 208, 209, 211
Нестор, кмет, Остриковац, 12
Неша, Јагодина, 181, 206
Нешић Димитрије, Јагодина, 118
Нешић Стаменко, Јагодина, 118
Нешић Стеван, 118, 132, 139
Нешић Стевана, супруга Димитрија Нешића, Јагодина, 118
Нико, чича, Рековац, 13
Никола, калфа, Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Николајевић Никола, 203, 204
Николета, помајка Милоша Обреновића, 205
Николић Андреја, Цикоте, 42, 50, 64
Николић Анђелко, Шуљковац, 77
Николић Анта, фишекџија, Јагодина, 143, 161
Николић Васа, слуга Круне Мијаилове, Јагодина, 118
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Николић Василија, супруга Петка Николића, Јагодина, 118, 123
Николић Вуле, В. Дренова, 47, 55, 59, 67
Николић Гајо, Цикоте, 42, 51, 64
Николић Дена, супруга Илије Николића, Јагодина, 119, 133, 134
Николић Илија, баштован, Јагодина, 108, 118, 133, 134,139
Николић Љубица, кћи Илије Николића, Јагодина, 119
Николић Максим, Цикоте, 42, 50
Николић Мата, кмет, Бачина, 177
Николић Миладин, В. Дренова, 46, 55, 59, 67
Николић Милутин, Цикоте, 42, 51
Николић Младен, В. Дренова, 46, 55, 59, 67
Николић Никола, син Илије Николића, Јагодина, 119
Николић Петко, Јагодина, 118
Николић Радивоје, Драгошевац, 43, 52, 61
Николић Стеван, Драгошевац, 61, 72
Новаковић Радивоје, В. Дренова, 34, 35
Нуман ага, Ниш, 206
О
Обрад, 206
Обрад, клубар, В. Дренова, 47, 59, 67
Обрадовић Мика, кмет, Бачина, 177
Обрадовић Милија, Пчелице, 204
Обреновић Милош, кнез, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 65, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130,131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182,
183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202,
205, 207,208, 209, 210, 211
Огњан, поп, 27, 28, 187
Остојић Мијат, писар у Магистрату, Јагодина, 180
Остојић Сава, Рековац, 77
П
Павко, Д. Јовац, 207
Павко Н, Ракитово, 13
Павле Н, Буковче, 13
Павле, Д. Јовац, 207
Павле, качар, Драгошевац, 52
Павле, Чуча, Д. Јовац, 207
Павловић Васа, Јагодина, 143, 161
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Павловић Вукић, кмет, Јагодина, 79, 80
Павловић Димитрије, бивши ортак Мите Тирића, Београд, 110
Павловић Мијаило, ортак Николе Стаменковића, Јагодина, 117
Павловић Мијаило, слуга Васка Милосављевића, Јагодина, 117, 118, 122, 130,
131, 132, 143
Павловић Радивоје, В. Дренова, 59, 67, 72
Павловић Стеван, Драгошевац, 62
Пантић Андреја, Милутовац, 53
Пантић Младен, Милутовац, 46, 58, 66
Пауновић Василије, Избеница, 12
Пауновић Лука, Бошњане, 12
Пацек, доктор, начелник одељ. Санитета, Београд, 194, 195
Паштрмац Сима, 199, 204
Перишић Никола, кмет беличког среза, 79, 191
Петар, терзија, Јагодина, 118, 120, 128, 130, 132, 135
Петко Н, Рибник, 13
Петковић Анђа, 133
Петковић Живко, М. Дренова, 45, 54, 66
Петковић Јован, син Петковић Мите, Јагодина, 119, 133, 168
Петковић Милоје, 133
Петковић Мита, Јагодина, 119, 121, 133,168
Петковић Петра, супруга Мите Петковића, Јагодина, 119, 133, 168
Петровић Аница, кћи Петка Петковића, Јагодина, 119, 121
Петровић Илија, Цикоте, 41, 51, 64
Петровић Јеремија, Цикоте, 42
Петровић Марко, кмет, Јагодина,79
Петровић Методије, Орашје, 12
Петровић Мијаило, слуга Васка Милосављевића, Јагодина, 118, 120, 122, 128,
130, 132, 143
Петровић Мијаило, Цикоте, 42
Петровић Миленко, кмет, Јагодина, 79
Петровић Милоје, син Петка Петровића, Јагодина, 121
Петровић Милосав, Кареновчићи, 12
Петровић Милутин, кнез, Јагодина, 203
Петровић Настасија, кћи Петка Петровића, Јагодина, 121
Петровић Павле, Д. Сабанта, 77
Петровић Панто, Цикоте, 41, 51
Петровић Петко, Јагодина, 122, 133
Петровић Сава, Мареново, 49, 70
Петровић Станија, кћи Петка Петровића, Јагодина, 121
Петровић Стеван, слуга Васка Милосављевића, Јагодина, 118, 122, 130
Петронијевић Авам, Крагујевац, 6, 27, 28, 125, 126, 146, 152, 153, 175, 176, 185,
186, 189, 190, 209
Петронијевић Станија, супруга Аврама Петронијевића, Јагодина, 190
Попадић Степа, кмет, Јагодина, 80
Попадић Степан, Кукљин, 13
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Попов Рака, Љубава, 13
Поповић Петар, капетан, Ражањ, 153
Поповић Петар, слуга Петра терзије, Јагодина, 120, 128, 130, 132, 135
Поповић Ристо, јереј, Рековац, 33
Почеков Милован, В. Дренова, 59, 67
Пренда, старац, Јагодина, 197
Протић Ђорђе, Београд, пуковник, 7, 194, 195, 196
Р
Раденко, калпакџија, кмет беличког среза, 79
Раденко Н, Почековина, 77
Радивоје Н, Драгошевац, 12
Радивојевић Никола, В. Дренова, 59, 67
Радисављевић Јован, Милутовац, 46, 54, 58, 66
Радисављевић Милован, кмет и економ беличког среза, 79, 80, 88, 89
Радковић Вучета, Милутовац, 46, 54, 58, 66
Радован, ћата, Бачина, 177
Радовановић Арсо, М. Дренова, 45, 54, 58, 66
Радовановић Гмитар, Ивковачки Прњавор, 12
Радовановић Лазо, Шантаровац, 77
Радовановић Павле, Секурич, 12
Радовановић Радомир, Рашевица, 12
Радовановић Петар, капетан, ађутантан књажески, Јагодина, 132, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 181, 185
Радовић Димитрије, 185, 187
Радојковић Миленко, темнићки капетан, 11, 182
Радојковић Милета, државни саветник, 6, 15, 16, 17, 28, 181, 185, 186, 196, 197,
198, 199, 203, 201, 205
Радојковић Петар, син кнеза Милете, 6, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 180, 184
Радомировић, кнез, Јагодина, 202, 203
Радосављевић Милета, Јагодина, 168
Радосављевић Милош, Драгошевац, 43, 52
Радосављевић Обрад, кмет, Јагодина, 33, 79, 80
Радосављевић Обрад, Рековац, 33
Рајко, Д. Јовац, 207
Рајко, мутавџија, Јагодина, 101
Рајко, слуга круне Мијаилове, Јагодина, 118
Рајковић Аница, кћи Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Рајковић Димитрије, син Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Рајковић Манојло, Катун, 12
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Рајковић Мијаило, син Цветка Рајковића, 119
Рајковић Мојсило, кмет, Јагодина, 80
Рајковић Станка, супруга Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Рајковић Цветко, Јагодина, 119, 133
Рајовић Цветко, главни војни комесар, 37
Ранковић Стојко, Јагодина, 11
Риста, ужар и гробар, Јагодина, 142, 144
Ристић Арсо, Лоћика, 77
Ристић Милован, Лоћика, 44, 52, 63, 73
Ристић Павле, Залогајевац, 13
Ристић Срећко, Драгошевац, 43, 53, 62, 72
С
Сава, кмет, Комаране, 13
Сава, кнез, 208
Сава, Настин брат, Бресје, 13
Савић Антоније, син Митра Савића, Јагодина, 123, 124, 127, 141, 143
Савић Јован, син Митра Савића, Јагодина, 123, 124, 147
Савић Јовка, мајка Митра Савића, Јагодина, 123, 124, 127, 128, 132, 141, 143
Савић Митар, Јагодина, 123, 124, 127, 128, 132, 141, 143
Савић Петар, кмет, Бачина, 177
Савић Станица, кћи Митра Савића, Јагодина, 123, 124
Савић Стојана, супруга Митра Савића, Јагодина, 123, 124, 127
Самоковлија Ђорђе, гробар, Јагодина, 168
Сараманда, Јагодина, 206
Сачи калиф, 185
Сеиди Менџа, 198
Сима, Д. Јовац, 207
Сима, Јагодина, 206
Симић Гмитар, Цикоте, 63
Симић Јован, Цикоте, 63
Симић, кнез, Јагодина, 202, 203
Симић Мита, арендатор јаг. кантара, Јагодина, 31, 32
Симић Стеван, чобанин, Јагодина, 14
Симоновић Гмитар, Цикоте, 41, 51, 63
Симоновић Ђока, Црешњевица, 12
Симоновић Јова, Цикоте, 41, 51
Симоновић Милоје, кмет и економ левачког среза, Јагодина, 79, 80, 89, 90
Симоновић Раја, Сињи Вир, 12
Славко, отац Милутинов, Јагодина, 176
Смаил ага, 208
Смиљковић Ђока, Цикоте, 50
Сонторија, 30
Спаса Н, Парцане, 13
Спасојевић Вучко, Мареново,49, 61, 70
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Спасојевић Никола, Мареново, 49, 61, 70
Спасојевић Сава, Поточац, 12
Стаја, Г. Јовац, 207
Стамат, Г. Јовац, 207
Стаменковић Никола, меанџија, Јагодина, 101, 104, 117, 132
Стана, баба Јовкина унука, Јагодина, 101, 104, 118
Стана, ташта Милета Хаџића, Јагодина, 117, 123, 127, 128, 132
Станисављевић Благоје, Комаране, 48, 60, 69
Станисављевић Радојица, Лукар, 41, 63
Станиша, Д. Јовац, 207
Станиша, Г. Јовац, 207
Станковић Ђорђе, син Стевана Станковића, Јагодина, 119
Станковић Илија, син Стевана Станковића, Јагодина, 119, 136
Станковић Илинка, супруга Стевана Станковића, Јагодина, 119
Станковић Ката, кћи Станковић Ђорђа, Јагодина, 119
Станковић Милутин, синовац Стевана Станковића, Јагодина, 119
Станковић Никола, слуга Петка Петровића, Јагодина, 121
Станковић Петар, слуга Петка Петровића, Јагодина, 121, 128, 133, 135, 143
Станковић Стана, супруга Милутина Станковића, Јагодина, 119
Станковић Стеван, Јагодина, 119, 133, 136, 141, 142
Станковић Стевана, мајка Милутина Станковића, Јагодина, 119
Станоје, брат Стевана Крстића, Јагодина, 101, 102
Станојловић Веселин, Јагодина, 118, 132, 148
Станојловић Петра, супруга, Веселина Станојловића, Јагодина, 118
Станојловић Сима, син Веселина Станојловића, Јагодина, 118, 147, 165, 166
Станојловић Симон, практикант Исправничества јагодинског, 92, 103, 110
Стеван, Г. Јовац, 207
Стеван, Д. Јовац, 207
Стеван, калфа Цветка Рајковића, Јагодина, 119
Стеван Пироћанин, чувар јагодинског друма, 94
Стевановић Илија, Мареново, 48, 61
Стевановић Јована, супруга Стевановић Тоше, Јагодина, 119
Стевановић Јосиф, посланик архијереја, 82
Стевановић Милета, Мареново, 49, 60
Стевановић Милоје, чирак Петковић Мите, Јагодина, 121
Стевановић Петар, Јагодина, 109, 118
Стевановић Петрија, супруга Петра Стевановића, Јагодина, 109
Стевановић Радосав, Мареново, 48
Стевановић Степа, Комаране, 48, 60
Стевановић Тоша, Јагодина, 119
Стевча, Г. Јовац, 207
Степан, слуга Милета Хаџића, Јагодина, 109
Степан, стари, Комаране, 13
Степановић Љубосав, Цикоте, 42, 50, 64, 74
Степановић Милосав, Рековац, 33
Стефановић Илија, Мареново, 70
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Стефановић Степан, Комаране, 69
Стефановић Стефан, генерал мајор, 33
Стојадин, Д. Јовац, 207
Стојан, Г. Јовац, 207
Стојан, Д. Јовац, 207
Стојан Драгоцвечанин, 79
Стојан Н, Коларе, 13
Стојанка, сестра Стевана Станковића, Јагодина, 119
Стојановић Гаја, кмет, Бачина, 176, 177
Стојановић Гарвило, Бачина, 12
Стојановић Живко, Драгошевац, 43, 53, 62, 72
Стојановић Јанко, Шанац, 11
Стојановић Лазар, Јагодина, 14
Стојановић Паунко, Медојевац, 52, 62, 73
Стојановић Радосав, Медојевац, 44
Стојановић Сима, кмет, Јагодина, 80
Стојановић Стефан, пуковник, 97, 98
Стојановић Тодор, мезулџија, Јагодина, 83, 84, 191
Стојковић Јована, супруга Николе Стојковића, Јагодина, 118
Стојковић Јованка, кћи Николе Стојковића, Јагодина, 118
Стојковић Наста, кћи Николе Стојковића, Јагодина,118
Стојковић Никола, Јагодина, 118, 132, 139
Стојковић Петкана, мајка Николе Стојковића, Јагодина, 118
Стојковић Пеша, Маскаре, 12
Стојковић Станија, кћи Николе Стојковића, Јагодина, 118, 137
Стојковић Станица, сестра Николе Стојковића, Јагодина, 118
Стојковић Стојан, кмет, Бачина, 177
Стошић Стеван, кмет, Јагодина, 79
Ступљанин Јован, В. Дренова, 47
Ступљанин Мијаило, В. Дренова, 59, 67
Сулим паша, 197
Т
Тадић Стефан, Страгаре, 66
Таћир дахија, 208
Тодор Међуречанин, кмет беличког среза, 79
Тодор Н, Главинци, 13
Тодоровић Вељко, кмет, Јагодина, 79
Тодоровић Ђорђе, Цикоте, 41, 51, 63
Тодоровић Јаков, слуга Петка Петровића, Јагодина, 121
Томић Благоје, Пчелицњ, 204
Тривун, зет Стевана Станковића, Јагодина, 119
Тртић Милета, Јагодина, 94
Тувеџијић Марко, Д. Јовац, 207
Туцаковић Петар, пуковник, Јагодина, 15, 16, 17, 202, 203
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Ћ
Ћира, бељански учитељ, Бељајка, 118
Ћирић Милојко, В. Дренова, 59, 67
Ћусић, Јагодина, 206
Ф
Филип К, механџија, Сабанта, 36
Филиповић Видан, М. Дренова, 57, 65
Филиповић Крста, Залогајевац, 70
Филиповић Милосав, Пајковац, 12
Филиповић Цветко, М. Дренова, 66
Х
Хаџић Аврам, син Милете Хаџића, Јагодина, 117
Хаџић Милета, Јагодина, 104, 106, 108, 109, 116, 117, 123, 127, 128, 132
Хаџић Петкана, Јагодина, супруга Милете Хаџића, Јагодина, 104, 117
Хаџић Стана, сестра Милете Хаџића, Јагодина, 117
Хаџић Станисав, син Милете Хаџића, Јагодина, 117
Хаџић Тодора, мајка Милете Хаџића, Јагодина, 117
Хусеин Паша, 175
Ц
Цветко, колар, 110, 111
Цветковића Лука, Драгошевац, 53, 61, 72
Цветковић Раденко, Јагодина, 191
Цукић Петар, Јагодина, 206

Ч
Чатић Никола, В. Дренова, 47
Чатић Радосав, В: Дренова, 47, 55, 60, 68
Чатић Ћиро, В. Дренова, 47, 55, 60, 68
Чивутин Аврам, Јагодина, 187
Чолић Миша, Коњух, 13
Чучуковићи, 25, 30
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Ш
Шаши баша, 206
Шокорац Живко, попуковник, старешина среза левачког, 6, 13, 34, 35, 37, 38, 50,
57, 65, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 82, 83, 85, 86, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 159, 163, 165,
166, 167, 178, 179, 180, 184, 187, 202, 203
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РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА
А
Алексинац, 38, 39, 95, 96, 111, 185, 210
Б
Багрдан, 206
Бачина, 6, 12, 84, 85, 176, 177, 178, 208, 209
Бела Вода, 13
Белица, 26, 27, 28
Белички срез, 11, 13, 20, 21, 78, 79, 89, 137, 138, 147, 165, 166, 167, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 184, 186, 189
Бељајка, 118
Београд, 5, 7, 22, 23, 84, 87,95, 110, 175, 185, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 206, 208
Беочић, 12
Ботун, 198
Бошњане, 12
Брајковац, 13
Бресје, 13
Буковче, 13
Бунар, 64, 74, 86, 138
В
Варварин, 12, 78, 80, 193
Велика Дренова, 34, 35, 38, 45, 46, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68
Велика Крушевица, 12
Велики Поповић (Велико Поповиће), 179
Весељак, 42, 50, 64, 74, 85, 86
Видин, 175, 185, 201
Винорача, 94
Влашка, 29, 185
Вољавче, 94
Врање, 104, 105
Вратаре, 13
Г
Гиље, 94, 95, 96, 98, 123, 124
Главинци (Главинац), 13
Глобаре, 13
Глумча, 196
Горњи Јовац, 175, 207
Горњи Крчин, 12
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Д
Дворице, 12
Добродол, 196
Доња Сабанта, 77
Доњи Јовац, 207
Доњи Крчин, 12
Драгоцвет, 36, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 183
Драгошевац, 12, 43, 52, 61, 71, 73, 90, 91
З
Зајечарски срез, 185
Залогајевац, 13, 49, 61, 70, 71
И
Ивковачки Прњавор, 12
Избеница, 12, 19
Ј
Јагодина, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77,
78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 166,
167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 205, 206, 209, 210
Јагодински округ, 140, 148, 153, 159, 162, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 197
Јасика, 12, 199
Јовац, 174
К
Каленић, манастир, 78, 80, 82
Каменаре, 13
Кареновчићи, 12, 181
Катун, 11, 12, 181, 199, 203, 204
Коларе, 13
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Комаране, 13, 48, 69
Коњух, 13, 48, 60, 65, 68, 69, 78, 80
Копривница, 12
Крагујевац, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 56, 57, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 116, 137, 141, 142,
145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 197, 199, 204, 205, 206, 208, 210
Крвавица, 13
Крушар, 95
Крушевац, 33, 95, 97, 200
Куклин, 13
Л
Лазаровац, 13
Лазаричак, 203
Ланиште, 13, 98, 99
Левач, левачки, 13, 27, 34, 35, 38, 39, 49, 57, 65, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85,
86, 88, 89, 90, 93, 99, 101, 102, 104, 105, 196, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 120, 121,
122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
148, 159, 163, 165, 166, 185, 186
Ломница, 77
Лоћика, 44, 52, 73, 77
Лугомир, 25, 26, 101, 108, 126
Лукар, 41, 42, 51, 63, 64, 65
Љ
Љубава, 13, 48, 68, 69
Љубостиња, манастир, 78, 80, 87, 88, 198
М
Мала Дренова, 45, 54, 57, 65, 68
Мала Крушевица, 12
Мајур, 12, 210, 211
Мареново, 38, 48, 60, 64, 69, 71
Маскаре, 12
Медвеђа, 38, 58, 65, 68, 93, 148
Медојевац, 52, 62, 72, 73
Мијатовац, 13
Милутовац, 58, 66, 68, 211
Морава, 94, 95, 198, 199, 210
232

Архивска грађа
Н
Ниш, 38, 39, 206
О
Обреж, 12, 19
Опарић, 24, 34, 35, 77, 206, 207
Орашје, 12
Остриковац, 12
П
Падеж, 13
Пајковац, 12, 199
Паланка, 208
Панчево, 23
Пањевац, 13
Параћин, 39, 40, 95, 152, 153, 201
Параћинска нахија, 201
Парцане, 13
Пожаревац, 19, 27. 29. 35, 90, 91. 97, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 117, 119, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 143,
144, 146, 147, 151, 152, 160, 174, 190, 205
Поликовица, 196
Пољна, 35, 77
Поточац, 12
Почековина, 77
Праћина, 13, 88, 89
Пчелице, 204
Р
Радошевац, 153
Ражањ, 95, 96, 97, 103, 153, 154, 170
Ражањски срез, 153
Ракитово, 13, 25, 30
Рамново, 13
Рашевица, 12, 17, 18, 21, 22, 180
Рековац, 13, 33, 34, 77, 82, 83, 89, 90
Рибаре, 13, 137, 138, 187, 188
Рибник, 13
Румелија, 185
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С
Сабанта, 36, 183
Свилајнац, 39, 77
Својново, 12
Секурич, 12
Селиште, 87, 88
Сињи Вир, 12, 38
Скопље, 208
Софија, 208
Срње, 12
Стамбол, 208
Страгаре, 45, 54, 58, 66, 68
Т
Тврдићи, 196
Темнић, темнићки срез, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 29, 38, 68, 69, 85, 90, 91, 97, 98, 123,
124, 153, 159, 162, 176, 180, 183, 186, 211
Тољевац, 12
Топола, 43, 44, 52, 61, 63, 64, 65, 71, 73, 85, 86
Топоница, 65, 68
Трешњевица (Црешњевица), 12
Турска, 210
Ћ
Ћићевац, 152, 153
Ћуприја, 17, 29, 37, 85, 94, 95, 96, 146, 153, 162, 175, 176, 177, 184, 189, 209
Ћупријски округ, 175, 176
У
Ужички округ, 197
Урсуле, 41, 42, 51, 63
Ц
Цариград, 29, 83, 84, 175, 185, 187
Церница, 12, 182
Цикот, 41, 42, 50, 51, 63, 64, 74
Црешњевица (Трешњевица), 12
Црнуће, 197
Црнче, 181
Црноречки срез, 185
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Ш
Шанац, 11, 12
Шантаровац, 77
Шашиловац, 13
Шуљковац, 71, 73, 77, 86
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РЕГИСТАР СТРАНИХ И МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ
А

Абаџија, сукнар
Авлија, двориште
Алија, пуста земља
Асурџија, онај који прави асуре (покривке)
Арендатор, закупник, најамник
Атар, поље које припада једном селу
Б
Беглукџија, управник државним добром
Безмало, готово, скоро
Белег, знак
Билет, карта
Бина, зграда
Благовољеније, благонаклоност
Благоговеније, благослов, одбрење
Благодетељни, благородни
Благополучно, повољно
Благоусердствовати, бити благородан, чинити благородна дела
Була, жена код Турака
В
Вакуф (вакуп), муслиманска света земља, задужбина
Ватра, грозница, температура код човека
Ведомодворити, уверавати, сведочити
Већма, више
Возблагодарити, захвалити
Возможност, могућност
Возпоследовати, следити, уследити
Воопште, уопште
Вострог, пажња
Вразумитељно, разумно
Вторични, други
Г
Глубочајше, дубоко; с поштовањем
Гога, Цинцар; дунђерин
Грунт, земља
Гука, натеклина, оток
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Д
Десетак, спахијски приход у пољопривредним производима
Дојакошњи, досадашњи
Достаточно, довољно
Дунђерин, мајстор, зидар
Ж
Жировница, нагоница, плаћање таксе за жирење свиња
З
Заоставше, оно што је остало
Заптити, затворити
Застати, затећи
Зиратити, обрађивати
Зулум, насиље
И
Ибо, јер
Известије, извештај, обавештење
Изјасњеније, изјашњавање, решење, одлука
Имено, управо, баш, поименице
Имуштество, имање
Ирмилук (јерминлук), турски новац
Искати, тражити
Истолковати, протумачити, објаснити
Исцељеније, оздрављење, опоравак
Ј
Јендек, канал, прокоп
К
Кавга, свађа, расправа
Касаба, варош
Касатељно, у вези са, што се тиче
Качесто, као практикант
Кованлук, пчелињак
Колар, онај што прави кола (запрежна)
Конац, крај, свршетак
Контракт, уговор
Контумац, карантин, ограђен простор, гранични прелаз
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Концесија, давање у закуп неког добра
Копиоци, ракари, гробари
Кордон, погранична стража
Кроме, осим, сем
Купно, заједно, укупно
Курталисатисе, растеретити се, ослободити се
Л
Лане, прошле године
Лето, година
М
Магистрат, управно надлештво, поглаварсатво, суд
Ма(х)ом, углавном
Мезулана, поштанска станица где се мењају коњи
Мезулџија, поштар који на коњу преноси пошту
Метути, ставити
Мњеније, мишљење
Мукада, царско или државно добро, које се обично даје под привремени закуп
Муљкови (миљкови), имања, непокретна добра
Мутавџија, ткалац, ткач
Н
Набљудовати, надгледати
Нагоница, в. Жировница
Надежда, нада, очекивање
Напоследак, на крају
Настављеније, наставак
Настојатељ, управник
Нахија, територијална јединица, округ
Невредим, неповређен (жив и здрав)
Непредвидимо, неочекивано, непредвидљиво
Непреправан, неприпремљен
Несмислени, неразумни
Нешчастије, несрећ.
Низам, регуларни војник код Турака
Нужда, потреба
О
Обашка, посебно
Обнарждити, одредити, утврдити, наћи
Обнародовати, објавити, огласити
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Обозрен, обазрив, опрезан, пажљив
Обстојатељно, опширно, подробно
Обштество, јавност, друштво
Одвећ, веома, врло
Одправити, послати
Ожидавати, очекивати
Ока, турска мера од 1281,84 грама
Осведочена, потврђена, доказана
Освиделствовање, доказ, сведочење
Особито, посебно, одвојено
Осторожни, пжљив, опрезан
Отечество, отаџбина, домовина
Охота, жеља, воља
Оцепљивати, вакцинисати
П
Панађур, вашар
Паша, титула високог царског достојанственика
Поара, пљачка
Побегши, одбегли
Поболети се, разболети се
Поведење, понашање
Повторитељно, поново, опет
Подобатељни, подобни, одговарајући
Подозреније, сумња, подозрење
Полезнији, кориснији
Получити, добити
Полза, корист
Поравненије, поравњење, договор
Порта, двориште
Почитајемо, поштовано
Правитељство, држава
Правитељствујушчи совјет, Државни савет
Правленије, управљање, владавина
Предохрањеније, предострожност, мере предострожности
Предписаније, претходно писмо
Препјатствије, препрека, тешкоћа
Престављеније, представљање
Признателност, признање, признавање
Пријатије, пријем, примање
Прикључивати, додати, додавати
Приљежан, привржен, наклоњен
Примечаније, примедба, напомена
Принадлежати, припадати
Присојединити, сјединити, саставити
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Притјажаније, присвајање
Причина, разлог
Промотреније, разматрање
Проче, остало, друго
Прочем, притом
Прошедши, прошли
Прошеније, молба
Р
Роб, слуга
Рабаџија, онај који се бави превозом путника и робе теретним запрежним
возилом
Распит, испитивање, преглед
С
Сверху, према, у односу
Синор, међа, граница
Сиреч, јер, због
Смотреније, прилика, очекивање
Собственост, својина
Совершеније, свршетак, окончање
Солдат, војник
Собшћеније, обавештење, изјава
Соответствовати, одговорити, одужити
Соучаственик, саучесник
Сохранити, сачувати
Срчаница, део запрежних кола
Суруџија, гонич, пратилац уз коња
Т
Тавил, потврда
Талир, врста старог аустријског новца
Терба, неприлика, борба
Терзија, онај који шије чоју, плиш, кадифу, штоф и друге тканине
Терпеније, трпљење
Тефтер, књига, забелешка, бележница
Торжествено, свечано
Точнејше, најтачније
Тревити се, догодити се, погодити се
Туце, бројчана мера
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Ћ
Ћата, писар
Ћесарски, царски (аустроугарски)
У
Уведомљавати, уверавати
Ужар, онај који прави конопце, ужад
Уживљење, уживање, коришћење
Укрепити, ојачати, оснажити
Умалити, смањити, умањити
Унапредак, убудуће, надаље
Усердност, усрдност
Усовершенствовати, усавршавати
Уступљеније, уступање
Ф
Фишекџија, онај који прави фишеке (за барут)
Х
Хазна, благајна
Хазнадар, благајник
Ц
Целивати, љубити
Цељ, циљ
Цесарски, царски
Ч
Част, део
Чедољубив, онај који воли децу
Чивт, око
Число, број
Член, члан
Чрез, због
Чуствовање, осећање
Чума, куга
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Џ
Џамија, турска богомоља
Ш
Шпитаљ, болница
Штедро, дарежљиво
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САДРЖАЈ
734. ...................................................................................................................................
Катун, 17. јануара 1836.
Миленко Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је
примио кнежево писмо од 15. јануара и да, по заповести, шаље Јанка
Стојановића из Шанца.
735. ...................................................................................................................................
Јагодина, 5. фебруара 1836.
Стојко Ранковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – обавештава кнеза да
је стигао у Јагодину са топовима, а да ће прекосутра са њима бити у Крагујевцу.
736. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 11. фебруара 1836.
Кнез Милош Обреновић капетану темнићког среза, Стефану Недељковићу, у
Јагодини, и капетану беличког среза, Стефану Михајловићу – шаље списак
кметова из села њима подручних капетанија, по коме ће капетани одредити и
именовати главне кметове у сваком селу.
737. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 14. фебруара 1836.
Кнез Милош Обреновић потпуковнику и старешини левачког среза, Живку
Шокорцу – путем Објављенија дарује Живку Шокорцу шљивик у Рековцу, који
има 190 дрвета, уз упозорење да му исти нико не може одузети.
738. ...................................................................................................................................
Јагодина, 14. фебруара 1836.
Стеван Симић, чобанин, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – даје извештај
о стању говеда и моли за заповест како ће даље поступати.
739. ...................................................................................................................................
Јагодина, 17. фебруара 1836.
Аранђел Милосављевић, исправник јагодинског округа, и Стеван Араницки,
секретар Исправничества, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортирају који је узрок што нису именованом Лазару Стојановићу умањили
порез. Наиме, од једног талира, колико је за порез Лазару одређено, није могуће
мање одредити, а и сиромашних попут њега у Јагодини има више од стотину.
740. ..................................................................................................................................
Крагујевац, 24. фебруара 1836.
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Кнез Милош Обреновић пуковнику Петру Туцаковићу у Јагодини – пошто су до
кнеза дошле којекакве приче о кнез Милетиној кући, и да би исте надаље
спречио, тражи да пуковник са Пером, Милетиним сином, и кнежевим турским
писаром, Ђорђем Божиновићем, прегледа и попише све тапије Милетине и
његовог сина, које су у јагодинском Исправничеству.
741. ...................................................................................................................................
Јагодина, 25. фебруара 1836.
Петар Туцаковић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о стању винског подрума. Радови су у току, али је потребно да се два
бунара испразне и да се калдрмише под, како не би више било влаге.
742. ...................................................................................................................................
Јагодина, 26. фебруара 1836.
Петар Туцаковић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу обавештава о негодовању људи против кнеза Милете, који говоре да им је он
поотимао земљу. Из тапија и описа њихових парница, које шаље кнезу, нада се
да ће ипак доћи до поравнања и очекује кнежеву одлуку.
743. ...................................................................................................................................
Рашевица, 28. фебруара 1836.
Стеван Недељковић, темнићки капетан, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– изражава захвалност на указаном именовању.
744. ...................................................................................................................................
Темнић, 28. фебруара 1836.
Кметови са народом темнићког среза кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
исказују задовољство и захвалност кнезу за новопостављене среске старешине,
истовремено се заветујући на верност.
745. ...................................................................................................................................
Обреж, 28. фебруара 1836.
Стеван Недељковић, капетан темнићког среза, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – по налогу из кнежевог писма, од 23. т. м. 1750 ока ракије је послао у
Пожаревац. Обавештава га да је у Избеници остало још 350 ока вина и 50 ока
ракије.
746. ...................................................................................................................................
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – обавештава га да
је, по добијеном налогу, поставио све кметове као главне у њиховим селима.
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747. ...................................................................................................................................
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Кметови беличког среза са својим народом кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – захваљују за новопостављене среске старешине и кметове,
наглашавајући да су њима веома задовољни.
748. ...................................................................................................................................
Јагодина, 29. фебруара 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљује на
додељеном именовању.
749. ...................................................................................................................................
Рашевица, 29. фебруара 1836.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – шаље рапорт у
коме обавештава кнеза да је, по налогу од 11. фебруара № 415, наименовао све
кметове за главне сеоске кметове, у складу са списком из истог писма.
750. ...................................................................................................................................
Јагодина, 5. марта 1836.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – исказује
родитељску бол због смрти своје кћерке јединице Милке.
751. ...................................................................................................................................
Опарић, 5. марта 1836.
Илија Вукићевић из Опарића кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли за
какву службу. Мада је већ био у кнежевој служби, није вичан никаквом раду, те
га моли да му помогне, како би преживео.
752. ...................................................................................................................................
Јагодина, 13. марта 1836.
Стефан Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
спроведеној лицитацији за кнежеве ливаде, напомињући да је до сада
лицитирано за 6 ливада 25 010 гроша. Пошто још две ливаде нису лицитиране,
очекује даља кнежева упутства.
753. ...................................................................................................................................
Јагодина, 24. марта 1836.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – честита кнезу
Ускрс и шаље три кмета из свог среза да у његово име изразе најлепше жеље
свом господару.
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754. ...................................................................................................................................
Јагодина, 27. марта 1836.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о
извршеном попису ствари почившег оца проте Милоја, који је начињен са
јагодинским исправником, капетаном Стеваном, као и о дану за који је одређена
лицитација. Већ се зна да су за лицитирање заинтересовани капетан Стефча, поп
Огњан и протин зет. Моли за упутства шта да ради у вези са две ливаде,
протином земљом поред Белице и да ли да, кад иселе протину унуку из једне од
кућа које се лицитирају, покушају да нађу кућу, коју би јој купили, како не би
остала без крова над главом.
755. ...................................................................................................................................
Јагодина, 11. априла 1836.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – јавља о
трговини у Ћуприји, као и о суми новца, коју је узео за стоку ( за 916 овнова
добио је у готовом новцу 23 587 гроша ). Обавештава кнеза и о 10 000 ока
десетка, који је из Јагодине послат за Крагујевац.
756. ...................................................................................................................................
Јагодина, 13. априла 1836.
Стефан Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу – шаље извештај у вези са
лицитацијом ливада, где напомиње да је до сада излицитирано 26 810 гроша за
девет ливада. Такође, истиче да његов отац има тапију за део последње ливаде,
па моли кнеза да реши ово питање и о одлуци накнадно обавести Михаиловића.
757. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 6. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић Мити Симићу, арендатору јагодинског кантара, у
Јагодини – шаље му Објављеније, по коме се Мити Симићу поклања аренда
јагодинског кантара у трајању од 3 године, рачунајући од Ђурђевдана.
758. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 7. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић Мити Симићу, арендатору јагодинског кантара, у
Јагодини - шаље Мити објављеније, које ће му служити као доказ за предану му
аренду јагодинског кантара.
759. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. маја 1836.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљује кнезу
што је послао доктора Антона, наглашавајући да му је сада боље него раније.
246

Архивска грађа
760. ...................................................................................................................................
Рековац, 24. маја 1836.
Јереј Ристо Поповић, Обрад Радосављевић, Вељко Јовановић, Иван Бушетић,
Милосав Степановић и други житељи Рековца кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – моле га за допуштење да траже новчану помоћ за поправљање
манастира од парохијана рековачке и крушевачке парохије, као и од села у
близини манастира.
761. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 24. маја 1836.
Кнез Милош Обреновић рековачком пароху и народу – дозвољава пароху да од
народа замоли средства за поправку манастира, а народу препоручује да, по свом
могућству, учествује у поправци Божијег дома.
762. ...................................................................................................................................
Опарић, 2. јула 1836.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– рапортира у вези са дописом од 25. јуна № 2431, којим се разматра молба
Радивоја Новаковића из Велике Дренове за ослобађање од пореза. Он је сина и
зета оделио; са зетом живи, а син је у посебном домаћинству. Кмет тражи да сва
тројица порез плаћају одвојено.
763. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 9. јула 1836.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу, потпуковнику, старешини лепеничког
среза, у Полњој – строго га опомиње на дужност, коју је у обавези да, као срески
старешина испуњава. Пошто одбегли регрути још нису приведени, наређује да се
пооштри контрола и полицијски надзор у срезу и по селима кметови повећају
будност, у супротном – да их казни.
764. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 10. јула 1836.
Ранча Ђурић, механџија из Драгоцвета, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– моли да га, због осакаћености и неспособности за рад, ослободи даљег плаћања
пореза или аренде.
765. ...................................................................................................................................
Јагодина, 26. јула 1836.
Аранђел Милосављевић, исправник јагодинског округа, и Стеван Араницки,
секретар Исправничества јагодинског, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
јављају да ће бити у свему спремни да помогну, ако затреба, у вези са потребама
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војске главном војном комесару, Цветку Рајовићу, када се гарда буде преместила
у Ћуприју.
766. ...................................................................................................................................
Јагодина, 21. септембра 1836.
Живко Шокорац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о алијама
( пустим земљама ) које је, по претходном писму кнежевом, од 18. септембра,
испродавао сељацима, а не трговцима. Набраја коме је коју алију продао, и
напомиње да, уколико кнез није задовољан садашњим стањем, он то може
променити, мада, истиче, ова подела свима одговара.
767. ...................................................................................................................................
Јагодина, 15. октобра 1836.
Стеван Михаиловић, капетан, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља, у
вези са налогом од 10. октобра № 4079, да се одбегли Арапин, кога кнез тражи,
појављивао у Јагодини, овде се кратко задржао, прешао Мораву код Сињег Вира
и у Алексинцу, где се претварао да је луд, добио печат помоћу ког је успео без
проблема да пређе границу према Нишу.
768. ...................................................................................................................................
Јагодина, 8. новембра 1836.
Михаило Грујовић, члан Управитељног совјета, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – шаље спискове пореских обвезника јагодинског округа из Јагодине
и Параћина, напомињући да су плацеви премерени и обележени. Пита да ли да
овим људима продаје плацеве за које плаћају кирију или ће наставити, као и до
сада, да их обрађују и за њих плаћају кнезу.
769. ...................................................................................................................................
Јагодина, 30. децембра 1836.
Стефан Михаиловић, капетан, члан Исправничества, и Стеван Араницки,
секретар Исправничества, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јављају да
су примили указ кнежев од 26. децембра у вези са Синором и потребама које су
актуелне. Овај указ биће представљен и најревносније од народа поштован.
Такође, напомињу да ће народу прочитати и објаснити писмо управљено на
среске старешине и народ, а она писма, добијена од Управитељног совјета,
враћају уз ово писмо.
770. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 3. јануара 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– шаље списак алија у јагодинском окружију са списком особа којима су продате.
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771. ...................................................................................................................................
Јагодина, 24. јануара 1837.
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли га да му
пошаље једног од својих доктора, пошто му је здравље веома слабо.
772. ...................................................................................................................................
Јагодина, 24. фебруара 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортира да је, по налогу, приспео у Јагодину, како би проверио и истражио
пљачку имања почившег Димитрија Ђорђевића. Осумњиченом Ранђелу
Милосављевићу претражена је цела кућа, но нису нашли украдени сандук.
Остали осумњичени су подвргнути испитивању.
773. ...................................................................................................................................
Јагодина, 20. фебруара 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– шаље списак продатих свиња и новац том приликом сакупљен у суми од 2880
гроша.
774. ...................................................................................................................................
Јагодина, 2. марта 1837.
Протопрезвитер варварински, игуман Манастира Каленића, намесник Манастира
Љубостиња, сереј из Коњуха и кметови левачког и беличког среза кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле за опроштај, у име целог окружија, да им кнез
опрости што је народ устао против њега 1835. године.
775. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 5. марта 1837.
Кнез Милош Обреновић кметовима и целом народу јагодинског округа – јавља
да је примио њихово писмо, у коме изражавају кајање због учињене грешке.
776. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 6. марта 1837.
Старешине, кметови и цео народ јагодинског округа кнезу Милошу Обреновићу
у Крагујевцу – поклањају кнезу 10 волова, у знак пажње, и моле га да их прими.
777. ...................................................................................................................................
Јагодина, 8. марта 1837.
Сима Вукићевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљује на
посланој дипломи и наглашава да ће увек бити веран и одговоран поданик.
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778. ...................................................................................................................................
Манастир Каленић, 15. марта 1837.
Свештенство, кметови, среске старешине и сав народ јагодинског округа кнезу
Милошу Обреновићу у Топчидеру – захваљују на опроштају за своје грехове и
почињене „из неразумија“преступе, које им је Јосиф Стевановић, пречасни
посланик архијереја, саопштио.
779. ...................................................................................................................................
Рековац, 21. марта 1837.
Живко Шокорац, левачки потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– шаље му сат покојног Димитрија Ђорђевића, који је био продат на лицитацији
неком човеку, а сада, пошто је откупљен, сат се шаље кнезу.
780. ...................................................................................................................................
Јагодина, 11. маја 1837.
Тодор Стојановић и Стеван Андрејић, јагодинске мезулџије, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагуејвцу – рапортирају да нису послали пакет за кнежевог
депутата у Цариград, пошто је пошта кроз Јагодину већ прошла, али ће
искористити коју другу прилику да исто учине.
781. ...................................................................................................................................
Јагодина, 11. маја 1837.

Тодор Стојановић и Стеван Андрејић, мезулџије из Јагодине, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јављају да су послали пакет за
депутата у Цариграду по татарину Јусуфу, који је данас прошао кроз
Јагодину.
782. ...................................................................................................................................
Бачина, 13. маја 1837.

Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу
– по ранијем писму, од 4. маја 1837, № 1545, саопштио је овдашњем
народу кнежев налог о сазивању Народне скупштине по
окрузима.Састављен је списак људи који ће, као делегати, присуствовати
скупштини.Из Бачине иде даље, да свима саопшти исту вест.
783. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 26. маја 1837.
Живко Шокорац, старешина левачког среза, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – рапортира да је продао и две преостале алије у свом округу, Тополу
и Весељак, за које је добио 2000 гроша, које шаље кнезу, заједно са нотом
колико каквог новца је продајом добио.
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784. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 1. јуна 1837.
Радивоје Јовановић, Мијаило Јовановић и Милосав Јовановић из Селишта, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу - дају „писмено“ по коме воденицу уступају
манастиру Љубостиња, јер су је до сада незаконито држали. За сво време које су
воденицу присвајали дају кнезу десет цесарских дуката, као накнаду.
785. ...................................................................................................................................
Праћина, 26. јуна 1837.
Милован Радисављевић, економ беличког среза, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – захваљује на указаној милости од стране кнеза, којом је постављен
за економа, обећавајући да ће се у новој служби трудити да оправда указано му
поверење.
786. ...................................................................................................................................
Рековац, 6. јула 1837.
Милоје Симоновић, Радован Ђорић и Вулета Милисављевић, економи левачког
среза, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – захваљују на додељено им
звање економа.
787. ...................................................................................................................................
Драгошевац, 8. јула 1837.
Стеван Недељковић, цели капетан темнићког среза, кнезу Милошу Обреновићу
у Пожаревцу – рапортира да ће се у свему управљати по кнежевом налогу,
водиће рачуна о свом понашању, али и о понашању и причама људи у срезу који
му је поверен.
788. ...................................................................................................................................
Драгошевац, 8. јула 1837.
Стеван Недељковић, капетан темнићког среза, кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – обавештава га да ће бити, ако затреба, од помоћи новопостављеним
економима у свом срезу. Такође, водиће рачуна да они свој посао раде што је
боље могуће.
789. ..................................................................................................................................
Јагодина, 13. јула 1837.
Симон Станојловић, практикант Исправничества у јагодинском округу, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли кнеза за ма какву службу. До сада је
био 4 године практикант у суду, а сада нема посла.
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790. ...................................................................................................................................
Медвеђа, 21. јула 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, старешина левачког среза и члан
Исправничества јагодинског округа, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортира да је по претходном налогу, добијеном од кнеза, покушао да дозна
шта се против кнеза говори у његовом срезу и како трговци тргују, али није
ништа битно приметио или чуо.
791. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 19. августа 1837.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је са
Живком Шокорцем и Петром Милетићем, кнежевим ађутантима, отишао у
Јагодину, и тамо су са члановима Исправничества, срески старешином Стевчом
и доктором утврдили колико је оболелих од „чумне болести“. Јагодина је
опкољена, тако нико у њу не може ући, а ни изаћи; све се чини да се строгим
мерама болест искорени.
792. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 19. августа 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
извештава о неколико људи, који су Ражњу умрли.Члан ћупријског
Исправничества Ђоро говори да није у питању чума, што јагодински доктор
одбацује као незрелу и неискусну констатацију.
793. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 20. августа 1837.
Петар Радојковић, кнежев ађутант, и Живко Шокорац, потпуковник, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – рапортирају да је до сада од куге умрло 11
лица, тренутно је троје болесно. Сви су остали здрави и није се ниједан нови
случај болести појавио.
794. ...................................................................................................................................
Брдо више Јагодине, 20. августа 1837.
Арсеније Андрејевић, пуковник, командант средоточне војне команде, кнезу
Милошу Обреновићу у Крагујевцу – спрема се за Пожаревац, пошто је
претходно наредио како сачувати околину Јагодине. Крушевачком доктору је
јавио да испита какво је стање болести у Ражњу и оклини, а темнићком капетану
да преда данак преко свог писара. Пуковнику Стефану Стојановићу је послао
писмо. Пошто је чуо да је Ђоко асурџија из Јагодине са друговима растерао
стражу на јагодинском друму, наредио је да га ухвате и окују, у супротном, да га
убију. Нових болесника у Јагодини тренутно нема.
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795. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 21. августа 1837.
Живко Шокорац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – нема нових
случајева болети. Труди се да људе задржи у вароши, али током покушаја да
прођу мимо страже, јавља се пуцање и напади на стражаре на друму. Опкољено
је Ланиште, село у коме је умрло једно дете, јер нису сигурни од које је болести
умрло.
796. ...................................................................................................................................
Јагодина, 22. марта 1837.
Стеван Михаиловић, цели капетан, старешина беличког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – рапортира да је ухватио преступника Ђоку асурџију
из Јагодине са његовом дружином. Моли за упутство шта да ради са главом и
телом убијеног, пошто се сумња да је заражен кугом. Другове Ђокине је оковао,
а остале ће надање хватати.
797. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – у
Јагодини нема нових случајева куге, наводи имена болесника, а затим и
симптоме болести ( белег на препонама или испод мишке, грозница, модрило по
целом телу и избацивање крви након издисања). Сви умрли од куге су
сахрањени код џамије у једној башти, а у њу нико не улази.
798. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Петар Радојковић, ађутант и Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – заједно са доктором, Исправничество је јавило да ће
најбоље бити ако се стражари и „копиоци“, који би чували контумац и заражене
куће, буду плаћали.
799. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић Јакову Живановићу у Крагујевцу – по
налогу добијеном од кнеза, пишу да доктор Нађ полази за Ражањ, напомињући да
он пије само бело вино, а уз то и траже туце хартије.
800. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. августа 1837.
Петар Радојковић и Живко Шокорац кнезу Милошу обреновићу у Крагујевцу –
рапортирају какво је стање болесних у Јагодини. Нема нових случајева оболелих
ни у Јагодини, ни у околини.
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801. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 23. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић, старешине левачког среза, кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу – јављају да је умрла једна девојка, а у конопљи је
нађен мртав момак из Врања од 20 година, који је умро од куге. Оболео је још
један младић, мумџија од 20 година, чију су кућу ставили под стражу.
802. ..................................................................................................................................
Драгоцвет, 24. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, и Петар Радојковић, капетан, кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу – рапортирају о новом оболелом од куге. Разболео се
слуга у кући под стражом. Остали су доброг здравља
803. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 25. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају да данас нема новооболелих, осим појаве отока код једне особе. Сви
оболели су живи.
804. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 26. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају да се баштовану Илији Николићу појавио кужни знак, његова је кућа
стављена под стражу, а он је са женом и децом пребачен у кужну кућу почившег
Велисава. Остали болесни су живи.
805. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 27. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
рапортирају да је данас умрло двоје и да има нових случајева оболелих.
806. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 28. августа 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортира да је разговарао са доктором Нађом о практиканту Сими Станојловићу
да ли да га ставе у контумац или да га пошаљу у Крагујевац, ако се није мешао са
болеснима. Међутим, Сима је био са својим оцем када се овај разболео и зато је
стављен у Исправничество са оболелим Тодором.
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807. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 28. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
јављају да је синоћ нађен мртав од куге Димитрије Павловић из Београда, а
пошто се мешао са породицом Цветка колара, цела Цветкова породица је
стављена под стражу.Од раније оболелих умро је Атанасије Васковић.
808. ...................................................................................................................................
Јагодина, 29. августа 1837.
Др Карло Нађ, лекар контумаца у Јагодини, кнезу Милошу Обреновићу у
Пожаревцу – пошто 28. тек. м. када је стигао у Јагодину није могао дознати које
су то 2 запечаћене куће, о којима је још у Земуну чуо, то му их је сутрадан, на
његов захтев, показао лично Аранђел Милосављевић. Болест су овде пренели
турски регрути, који су пре 24 дана путовали из Алексинца преко Јагодине и
ноћили у једној овдашњој крчми. Први случај обољења појавио се 4 дана по
њиховом одласку. По симптомима болести не може се закључити да је у питању
куга. На брзину је учинио све што је било могуће; 5 кућа је затворио, као и саму
варош. Потребна су му 2 служитеља. Моли да кнез изда Магистрату наређење да
му и даље буде на руци. Варош ће бити затворена све док опасност не прође, а
она је угрожена самим тим што овде постоји обичај да рођаци љубе мртваца.
Одлаже пут за Алексинац. Нада се у Бога и кнежеву помоћ, а он свој труд неће
штедети. Моли да се његовом надлештву у Земуну пошаље извештај о њему и о
стању ствари.
809. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 29. августа 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
рапортирају стање здравља у Јагодини, напомињући да су оболели живи и да се
од јуче нико нови са овом болешћу није појавио.
810. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 30. августа ( у зору 31. августа ) 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
шаљу опширан приказ стања болести у Јагодини, укључујући све здравствене
прилике од појаве куге на овим просторима, закључно са 31. августом 1837. До
сада је од кужне болести умрло 21 лице, 4 особе су болесне, 1 лице је преболело
заразу, а 78 здравих стављено је под стражу.
811. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 31. августа 1837. ( у један сат после поноћи)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају какво је стање здравља у Јагодини, у каквом су стању здрави људи под
стражом, како су болесници и у којим се кућама поново појавила болест.
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812. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 1. септембра 1837.( у 12 сати предвече)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају данашње стање здравља у Јагодини, истичући да има и болесних, и
новооболелих, и смртних случајева.
813. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 2. септембра 1837.( предвече у 12 сати)
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају стање болесних од куге, укључујући и један смртни случај.
814. ...................................................................................................................................
Гиље, 2. септембра 1837. ( на стражи )
Стеван Недељковић, темнићки капетан, кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу
– рапортира да је добио кнежево писмо у вези са снабдевањем Јагодинаца
храном, према коме ће се управљати и тачно извршавати све што је неопходно.
815. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 3. септембра 1837. ( у 1 сат ноћи )
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају о стању здравља у Јагодини, истичући да се двоје разболело, а један
гробар је умро.
816. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 4. септембра 1837.
Живко Шокорац, потпуковник, кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
рапортира како је чинио у вези са претходно добијеним писмом. Организовао је
достављање хране Јагодинцима, објашњава да се сиромашнима даје храна на
рачун и не наплаћује се. Такође, наводи да је људима дао две воденице. Све је
ово спроведено у договору са Аврамом Петронијевићем и доктором Нађом.
817. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 4. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају о стању болести у Јагодини. Данас је троје умрло.
818. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 5. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
рапортирају да се још једна особа разболела, сви остали болесници су бољег
здравља, осим што је једно лице још увек у тешком стању.
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819. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 6. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају да је умрла девојчица од 12 година и, по свему судећи, није била болесна
од куге, већ је од раније трпела болове у стомаку, те је, највероватније, неко
друго обољење узрок смрти.
820. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 7. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
јављају какво је здравствено стање болесника и новооболелих у Јагодини и да је
једна жена умрла.
821. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 8. септембра 1837.
Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу –
у рапорту напомињу да се код једног новооболелог гука појавила и провалила,
што повећава вероватноћу опоравка болесника. Сви остали оболели су у истом
стању као и јуче.
823. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 9. септембра 1837.
Старешине среза левачког Живко Шокорац и Петар Радојковић кнезу Милошу
Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању здравља у Јагодини на дан 9.
септембра 1837. године, када је харала куга на овом подручју.
824. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 10. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 10. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
825. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 11. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 11. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
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826. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 12. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 12. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
827. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 13. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 13. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
828. ...................................................................................................................................
Јагодина, 14. септембра 1837.
Стеван Михаиловић, капетан беличког среза кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – јавља да је издао наредбу да се пронађе и ухвати одбегли
артиљериста Аксентије Здравковић из Рибара.
829. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 14. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 14. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
830. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 15. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 15. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
831. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 16. септембра 1837.
Старешине среза левачког Округа јагодинског Живко Шокорац и Петар
Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о стању
здравља у Јагодини на дан 16. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
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832. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 17. септембар 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 17. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
833. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 18. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 18. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
834. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 19. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 19. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
835. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 20. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 20. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
836. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 21. септембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Петру Радојковићу у Драгоцвету – препоручује му да
ређе долази у Јагодину, да се не би зараза ширила, јер се „живот не може
купити”.
837. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 21. септембар 1837.
Кнез Милош Обреновић Авраму Петронијевићу у Ћуприји (или где буде) – даје
му задатак да нађе начин да новац од пореза из Јагодине пребаци у Крагујевац.
838. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 21. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 21. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
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839. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 22. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
840. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 22. септембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Казначејству – обавештава га да је данас Симеон
Недељковић из Медвеђе ослобођен плаћања пореза, пошто је 18. септембра
произведен за свештеника.
841. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 23. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 23. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
842. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 24. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 24. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
843. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 25. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 25. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
844. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 26. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 26. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
845. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 27. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу– извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 27. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
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846. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 28. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 28. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
847. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 29. септембра 1837.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - јавља о стању
здравља у зараженим кућама, затим извештава да се ни у Јагодини, ни у
Параћину, ни у Ћићевцу ниједан нов случај обољења од куге није појавио.
848. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 29. септембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Стефану Недељковићу, старешини среза темнићког,
округа јагодинског - даје му задатак да узме из повереног му среза 30 добрих
момака и са њима оде у Ражањ, где ће доћи и пуковник Петар Лазаревић са 30
момака, где треба да поставе кардон, а затим поступе по наређењу Петра
Поповића.
849. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 29. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 29. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
850. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 30. септембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 29. септембра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
851. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 1. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 1. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
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852. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 2. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 2. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
853. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 3. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 3. октобра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
854. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 4. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 4. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
855. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 5. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 5. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
856. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 6. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 6. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
857. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 7. октобра 1837.
Кнез Милош Обреновић Живку Шокорцу, Петру Радојковићу и Стефану
Недељковићу уЈагодини – обавештава их да их унапређује у чин пуковника и
шаље им диплому са „објављенијем”. Досадашњу диплому и „објављеније” треба
да врате.
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858. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 7. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – извештавају о
стању здравља у Јагодини на дан 7. октобра 1837. године, када је харала куга на
овом подручју.
859. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 8. октобар 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава да је
примио диплому и објављеније на мајорски чин.
860. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 8. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - извештава о стању
здравља у Јагодини на дан 8. октобра 1837. године, када је харала куга на овом
подручју.
861. ...................................................................................................................................
Ћуприја, 9. октобра 1837.
Стеван Недељковић, старешина среза темнићског, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – захваљује се на додељеном чину и обавештава да шаље своју стару
диплому и објављеније.
862. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 9. октобра 1837.
Живко Шокарац кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу - захваљује се на
додељеном чину и обавештава да шаље своју стару диплому и објављеније.
863. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 9. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава о стању
здравља у Јагодини.
864. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 10. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
865. ...................................................................................................................................
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
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866. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 11. октобра 1837.
Старешине Среза левачког, Округа јагодинског, Живко Шокорац и Петар
Радојковић, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – траже упутство у вези са
пуштањем старешина Среза беличког из контумаца.
867. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 11. октобра 1837.
Кнез Милош Обреновић старешинама Среза левачког Округа јагодинског,
пуковнику Живку Шокорцу и ађутанту мајору Петру Радојковићу у Драгоцвету –
одговара да у оваквим случајевима треба увек да се обрате др Нађу и да ниједном
Јагодинцу не допусте да се меша са осталима , ако не бих имао „билет” др Нађа
да је чист и слободан.
868. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 11. октобра 1837.
Пуковник Живко Шокорац и мајор Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу
у Крагујевцу – извештавају о стању здравља у Јагодини.
869. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 12. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
870. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 12. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
871. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 13. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
872. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 14. октобра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о стању
здравља у Јагодини.
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873. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 15. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
874. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 16. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
875. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 17. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
876. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 18. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава о
стању здравља у Јагодини.
877. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 19. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
878. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 20. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
879. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 21. октобар 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
880. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 22. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
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881. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 23. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – извештава о
стању здравља у Јагодини.
882. ...................................................................................................................................
Драгоцвет, 24. октобра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу– извештава о
стању здравља у Јагодини.
883. ...................................................................................................................................
Јовац, 2. новембар 1837.
Арсеније Андрејевић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – шаље му на
„промотреније” одговор кметова ћупријског округа о наслеђу имања.
884. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 2. новембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Авраму Петронијевићу у Јагодини – пише му шта треба
да ради у Видину са Хусеин Пашом.
885. ...................................................................................................................................
Јагодина, 4. новембра 1837.
Аврам Петронијевић кнезу Милошу Обреновићу у Београду – обавештава га о
свом путу у Видин и моли га да му олакша повратак.
886. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 2. децембра 1837.
Кнез Милош Обреновић Магистрату Окружја јагодинског у Јагодини - прилаже
тужбу Миљкане, супруге Милутина из Јагодине против Славка, Милутиновог
очуха и против члана јагодинског магистрата Аранђела Милосављевића.
887. ...................................................................................................................................
Бачина, 6. децембра 1837.
Кмет Гаја Стојановић из Бачине, са још 9 кметова из истог села, кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле да им дâ свој браник, који се налази при конаку
његове мукаде села Бачине.
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888. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. децембра 1837.
Живко Шокорац, Симо Вукићевић и Стеван Араницки кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – моле га да им олакша „тегобе” које трпе од целог
капетана Аранђела Милосављевића, члана Јагодинског магистрата.
889. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – набраја тегобе
које трпи од Аранђела Милосављевића, члана Магистрата Округа јагодинског.
890. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Недељковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли га да нареди
кнезу Милети Радојковићу и његовим синовима да му не чине сметње у вршењу
дужности.
891. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. децембра 1837.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – жали се на
Аранђела Милосављевића да га омета у вршењу дужности старешине среза
беличког.
892. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 12. децембра 1837.
Јован Вукомановић из Сабанте кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли
да буде постављен за писара.
893. ...................................................................................................................................
Јагодина, 22. децембра 1837.
Петар Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је данас у
Ћуприји обишао кнежеве волове, који су тамо на храни и да су здрави и добро
ухрањени.
894. ...................................................................................................................................
Јагодина, 23. децембра 1837.
Живко Шокорац, Стеван Недељковић и Стеван Михаиловић кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – захваљују се због повишења плате.
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895. ...................................................................................................................................
Јагодина, 2. марта 1838.
Никола Клисаревић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – жали се да га је
његов ортак Ђока ефендија више пута обмануо.
896. ...................................................................................................................................
Јагодина, 22. априла 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља о
здравственом стању детета Аврама Петронијевића.
897. ...................................................................................................................................
Јагодина, 25. априла 1838.
Живко Шокорац, члан Магистрата Округа јагодинског кнезу Милошу
Обреновићу у Крагујевцу – тражи упутство како да пошаље писмо за Цариград.
898. ...................................................................................................................................
Јагодина, 27. априла 1838.
Стеван Михаиловић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – обавештава о
хватању одбеглог артиљеристе Аксентија Здравковића из Рибара.
899. ...................................................................................................................................
Крагујевац, 28. априла 1838.
Рајко Миленковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли за какву
службу, јер је у великој беди.
900. ...................................................................................................................................
Ћуприја, 3. маја 1838.
Милосав Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – обавештава да је
са његовим актом у Ћуприју стигао Рајко Миленковић из Јагодине, кога ће
употребити за послове око грађевине.
901. ...................................................................................................................................
Јагодина, 31. маја 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да је
породица господина Петронијевића добро са здрављем.
902. ...................................................................................................................................
Јагодина, 26. јуна 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – јавља да су у
кући господина Петронијевића сви здрави.
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903. ...................................................................................................................................
Јагодина, 12. августа 1838.
Мијалко Здравковић кнезу Милошу Обреновићу у Пожаревцу – према његовој
заповести извештава га да су укућани господина Аврама Петронијевића добро са
здрављем.
904. ...................................................................................................................................
Јагодина, 19. октобра 1838.
Кметови и трговци вароши Јагодине кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
захваљују се на његовој посети Јагодини и труду који је уложио прошле године,
када је овај град захватила тешка заразна болест куга.
905. ...................................................................................................................................
Јагодина, 20. новембра 1838.
Михаило Јовановић кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – моли да буде
примљен у какву службу.
906. ...................................................................................................................................
Варварин, 15. децембра 1838.
Живко Миловановић из Варварина кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу–
моли да га кнез ослободи плаћања пореза.
907. ...................................................................................................................................
Београд, 23. септембра 1838.
Министарство унутрашњих дела Начелству округа јагодинског у Јагодини –
шаље упутства по којима ће се лицитирати карантинске механе.
908. ...................................................................................................................................
Београд, 14. октобра 1839.
Министарство унутрашњих дела Начелства округа јагодинског у Јагодини –
распис у вези са болешћу која се појавила у селима ужичког округа.
909. ...................................................................................................................................
1838.
Трошкови кнеза Милете Радојковића – 647 гроша
910. ...................................................................................................................................
1838.
Милета Радојковић кнезу Милошу Обреновићу у Црнућу (или где буде) – шаље
му сина кнеза Јевте, кога је војвода Ћор Мехмед обмануо да ће му спасти оца,
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ако му опрости дуг од 1600 гроша, који је био узео од Јевте, кога је послао у
смрт, а новац му није вратио.
911. ...................................................................................................................................
Мај - јуни (Спасовдан)
Никола Мандрда кнезу Милошу Обреновићу у Београду – обавештава га да
хајдука у овом крају више нема, неки су се предали, а неке су протерали преко
Мораве. Затим јавља да хајдуци прелазе преко Мораве и краду им коње.
912. ...................................................................................................................................
Јагодина,
Трошкови кнеза Милете Радојковића и његових момака – 773, 20 гроша, заједно
са трошковима Јове и Илије, писара из Јагодине, од 118 гроша.
913. ...................................................................................................................................
Катун,
Кнез Милета Радојковић Сими (Паштрмац) у Крагујевцу – јавља му да је турска
војска дошла у параћинску нахију и да о томе обавести кнеза Милоша
Обреновића.
914. ...................................................................................................................................
Никола Мандрда кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу – пише да је у
Пајковцу примио његово писмо, у коме га позива да се преда. Таман је пошао
њему, кад га дочека бусија са свих страна. Моли да га не предаје Турцима, већ да
га он сам зароби.
915. ...................................................................................................................................
Јагодина, 1838.
Трошкови учињени приликом доласка кнеза Милоша Обреновића у Јагодину –
883 гроша и 11 пара.
916. ...................................................................................................................................
(Писмо је од Николе Николајевића, Крагујевац!)
Кнез Никола из Лазаричка кнезу Милети Радојковићу у Катуну - Жали се на
турски зулум и тражи помоћ за ослобођење.
917. ...................................................................................................................................
Пчелице,
Благоје Томић и Милија Обрадовић Николи Николајевићу и Сими (Паштрмцу) у
Крагујевцу – обавештавају га да шаљу 1000 гроша сакупљеног чибука.
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918. ...................................................................................................................................
Јагодина, 9. јула
Николета, помајка кнеза Милоша, кнезу Милошу Обреновићу у Крагујевцу –
моли га да се код Вучића распита где се налази њен син Атанасије.
919. ...................................................................................................................................
Јагодина,
Трошкови господара Димитрија и кнеза Милете Радојковића – свега 3052 гроша
и 30 пара.
920. ...................................................................................................................................
Кнез Илија Вукомановић и сви вилајетски кметови кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – моле га да дозволи Миловану из Опарића да се по четврти пут
ожени.
921. ...................................................................................................................................
Белешке: попис кућа у Доњем и Горњем Јовцу.
Издати новац кнежинама Милетиној и Илијиној.
922. ...................................................................................................................................
Бачина, 7. фебруара 1837.
Стеван Недељковић, капетан среза темнићког, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – јавља да је примио решење о повишици плате своје и личног
служитеља повереног му среза.
923. ...................................................................................................................................
Јагодина, 28. августа 1837.
Аранђел Милосављевић и С. Араницки кнежевом саветнику Авраму
Петронијевићу у Ћуприји – обавештавају га о предузетим мерама против куге у
Јагодини.
924. ...................................................................................................................................
Мајур, 1. мај 1838.
Стеван Недељковић, мајор среза темнићког, кнезу Милошу Обреновићу у
Крагујевцу – јавља да је примио писмо у вези са грађењем касарне у Ћуприји и
да ће врховном надзиратељу, пуковнику Милосаву Здравковићу Ресавцу,
пружити сву помоћ коју буде од њега тражио.
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