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ПРЕДГОВОР

После Јосифа Панчића, за физикуса Јагодинског округа постављен је 20.
новембра 1847. године, Ђорђе Малаћ. Први његов извештај био је од 6. фебруара
1848. године, у коме износи врло поразне чињенице о чистоћи вароши Јагодине.
Наводи врло велику неуређеност улица, смрад од заклане стоке, дворишта и
менахе пуна стајског и људског ђубрета. Стока се слободно кретала варошким
улицама. У извештају је предоложио да се све његове примедбе упуте
Попечитељству унутрашњих дела, како би се сви проблеми што пре решили.
Други његов извештај датира од 31. марта 1848. године. У овом
извештају, за прва три месеца 1848. године, Малаћ даје потпунију слику о
здрављу људи и домаће стоке. Појаву разних болести спојио је са временским
приликама. У време оштре зиме више су се појављивале реуматичне болести
зглобова и прехладе. У истом периоду, осим шуге, све остале кожне болести
биле су ретке. Променом времена током фебруара, умањена су предходна
обољења, осим разних облика грознице. У месецу марту дошло је до смањења
броја случајева оболелих од грознице, али је дошло до повећања броја оболелих
од туберкулозе. Укупно је за прва три месеца 132 лица затражило помоћ у
лечењу од окружног лекара. У истом тромесечном периоду, озбиљних сточних
болести није било.
За исхрану становништа Малаћ наводи да се углавном користило месо
свиња, говеда и оваца, осим у време поста, када се користила осушена риба.
Поред меса, доста се у исхрани користила сува сланина и сир. Јела су, по њему,
доста љута и слана, а од пића, ракија и вино су се у великим количинама
конзумирали. Сматрао је то главним узроком појаве разних кожних болести.
Што се тиче продаје робе по радњама, Малаћ није имао примедби. Све
отровне материје нису се продавале без лекарске дозволе. По питању
надрилекарства, није истакао ни један озбиљнији случај. Поштовала се и уредба
о сахрањивању умрлих, јер они нису сахрањивани пре истека 24 сата од
тренутка смрти.
У делу извештаја који се односи на судско-лекарске случајеве, наводи
издавања свитедељства о способности издржавања телесне казне, о рањавању
једног Циганина, о рањавању једног сељака и о мртворођеном детету, због
сумње да је удављено.
У току априла, маја и јуна 1848. године, било је 70 болесника, које је
окружни физикус лечио. Такође је, и у овом периоду, појаву разних болести
упоредио са временским приликама. Током априла највише је било појава
грозница и кашља. У мају месецу, због хладног времена, поред наведених
болести, јављала су се разна реуматична обољења. Прекомерна врућина током
месеца јуна, довела је до појаве гастритичних грозница и разних запаљења.
Здравље стоке било је добро. Није било појаве овчијих богиња, црног
пришта и других обољења, осим болести које су биле изазване због исхране
младом и влажном травом и лишћем, услед чега је долазило до цркавања стоке.
Захваљујући искуству народа у лечењу оваквих сточних болести, пре свега
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пуштањем крви из увета животиња, није дошло до већих губитака у сточном
фонду.
У овом извештају Малаћ наводи да се народ храни љутим и киселим
јелима, користи црни и бели лук, проју и такође наводи конзумирање већих
количина црвеног вина и ракије. По њему оваква исхрана била је разлог доброг
здравља народа.
У погледу судско-лекарских извештаја, осим обавезних извештаја о
способности осуђеника да издрже судске казне, било је више случајева издавања
свидетељства војницима ради одсуства и два случаја потврде о способности за
брак.
У овом извештају наводи и почетак рада на пелцовању. Током јуна успео
је да пелцује 850 лица, али је због ангажовања у комисији поводом појаве
колере, престао са пелцовањем.
Врућине, које су се наставиле и у наредном периоду, условиле су
повећање броја оболелих од грознице и гастритиса. Сличне болести јављале су
се и августа месеца. Али августа је, због исхране незрелим воћем долазило је и
до појаве срдобоље. Током септембра, због наглог захлађења, поред ранијих
болести, јављали су се разни облици реуматизма, срдобоље, пролива, грознице,
назеба. Како су ове болести слабиле дечије организме, због несмотрености
родитеља, било је и доста смртних случајева код деце, осим код оне деце која су
лечена од стране физикуса.
У односу на предходни (пролећни) период, дошло је до повећања броја
болесника. У току јула, августа и септембра лечено је 90 болесника, и то
највише због нечистог ваздуха и незрелог воћа.
Стока је и у овом периоду била доброг здравља, мада је било појава
богиња на мањем броју оваца.
У погледу продаје робе у продавницама, исхрани становништва, судсколекарских извештаја, углавном је изнео сличне податке као у предходним
извештајима.
У свом годишњем извештају, Ђорђе Малаћ дао је потпуну и свестрану
слику здравствених прилика у Јагодинском округу, и изнео је податке које други
физикуси нису износили. Свој годишњи извештај за 1848. годину, Ђорђе Малаћ
почиње описом географског положаја Јагодине, и описом саме Јагодине и њених
институција. Наводи да у Јагодини постоји окружно начелство, окружни суд,
примирителни суд, основна школа, школа за женску децу и црква. У свом
извештају истиче да је Јагодина „у леп поредак доведена“, многе улице
поплочане су каменом. И у овом извештају истиче нечистоћу ваздуха,
узроковану положајем Јагодине, јер се налазила у равници а била је окружена
брдима, што је спречавало струјање ваздуха.
У наставку извештаја прешао је на описивање временских прилика по
месецима током 1848. године. Зима у јануару била је оштра, праћена снегом,
вејавицом и хладним ветром све до 19. јануара, када је доста отоплило. Током
јануара владале су катаралне и реуматичне болести. У току фебруара време је
било топло. Тог месеца владале су болести које су се јавлале и током јануара:
„грознице свакидашње, тридневне, и четврородневне“. Март је био кишовит,
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ветровит и хладан. До половине месеца владале су катарално - реуматичне
болести, а у другој половини месеца „ под видом попуштајући грозница; число
кахектически болести, као: хектике (туберкулоза), костобоља, далкова и
шкрофула, и други овог реда било је знаменито“. Месец април у почетку је био
температурно преоштар, а од половине месеца кишовит са честим грмљавинама.
У току месеца највише је било грозница и катара. Мај је био током прве
половине хладан, са хладном кишом и северним ветром, а у другој половини
време је било топло. Наслеђене су болести из предходног месеца, а у току маја
појавиле су се се још и реуматичне болести. Јуни се одликовао прекомерном
врућином, која је трајала током целог месеца. Од болести „поред попуштајући
грозница које су са карактером гастричним скопчане биле, налазиле су се и
гастрично-билиозне“. Током јула врућине су се наставиле. Пошто није било
кише и грмљавина, које би прочистиле вауздух од испарења, током месеца
јављале су се грознице разног типа, „понајвише са гастрично-билиозним
карактером скопчане“. Августа месеца време је било слично као и јула, па су
исте болести и даље биле присутне, али је због употребе зеленог воћа долазило
до појаве срдобоље. Септембра је дошло до захлађења и честих киша. Грозница
је попустила, али се нарочито код деце појавила срдобоља, праћена проливима.
Како су нека деца већ била исцрпљена грозницом и назебом, због небриге неких
родитеља било је честих разбољевања па и смртних случајева. Време у октобру
било је слично као и предходног месеца, али се поред наслеђених болести, током
овог месеца појавила колера у Јагодинском округу. Срећом, од ове болести
оболела су само два лица и тежих последица није било. Новембар је по
временским приликама био најугоднији. Осим појаве грознице код појединаца,
читав месец прошао је скоро без болести. Током децембра клима је такође била
блага, па је и здравље у народу било добро. Само у ретким случајевима било је
катаралних грозница, реуматичних обољења и врућица.
Током 1848. године, од разних болести, физикус је лечио 280 лица.
Највећи број болесника било је међу радницима фабрике стакла у Белици и
становницима Јагодине, мада су се и у вароши, а највише по селима људи често
окретали враџбинама и „бабским лековима“. Лекар је био позиван тек кад
враџбине нису помогле.
Током 1848. године много је стоке боловало, а Ђорђе Малаћ је са
успехом лечио стоку од црног пришта и чуме, а овце од овчијих богиња.
Физикус је у свом извештају посветио пажњу и исхрани становништва.
Навео је да се народ једноставно храни - љутим и киселим јелима.
Употребљавао се често црни и бели лук, проја, а од пића, црно вино и љута
ракија. То је по њему допринело да народ, како је истакао „буде здрав као
челик“.
Што се тиче продаје робе по дућанима, а нарочито продаје лекова и
отровних материја, Ђорђе Малаћ је предлагао већу контролу. И то нарочито
контролу продаје отрова од стране окружног начелства, јер је то било у складу
са законским прописима, који су налагали држање тих материја у затвореним
кутијама.
О сахрањивању умрлих навео је да се поштује наредба, по којој се
сахрањивање морало обавити тек по истеку 24 сата од тренутка смрти.
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У извештају је Малаћ навео, поред осталог, да је издао и 15 уверења
окривљенима да су здравствено способни да поднесу телесне казне.
Пелцовање у округу и самој Јагодини текло је нормално, јер се народ
уверио у неопходност пелцовања. Са успехом је пелцовао 854 лица, али због
појаве колере и његовог учешћа у комисији која је због тога формирана, морао је
да прекине са пелцовањем.
На крају свог извештаја Ђорђе Малаћ наводи и даље тежак положај
лекарске струке. У народу и даље владају разна сујеверја. Чешће се траже услуге
од разних надрилекара и варалица, а не од школованих лекара.
Следеће 1849. године Јагодински округ, као и цела Србија била је
захваћена епидемијом великих богиња. То је довело до великог повећања обима
посла Ђорђа Малаћа, јер се, поред богиња, те године у Јагодинском округу
појавила и колера. Много је напора уложио у лечењу оболелих од ових болести,
али и од болести које су се често јављале због временских прилика.
У свом полугодишем извештају за 1850. годину, Ђорђе Малаћ поново
истиче повезаност стања здравља и временских прилика. Јануар је до половине
био погодан за здравље људи, и осим катаралних и реуматичних болести, које су
својствене зимском времену, других болести није било. По захлађењу, у другој
половини месеца, поред наведених болести, јављају се гастритичне болести и
грознице. Фебруара се често боловало од катаралних и реуматичних болести, а
појачана је појава грознице на многим местима. И месец март је због хладноће
доста лоше утицао на здравље људи. Катаралне и реуматичне болести владале су
током марта, а дошло је до појаве и малих богвиња. У првој половини априла,
исте болести су и даље владале, а отопљавањем стање здравља се поправило.
Током маја и јуна стање здравља такође је било добро и, осим повремене
грознице, других болести није било.
Сличне чињенице, Малаћ је навео у делу свог извештаја о исхрани
становништва, продаји отровних материја, судско-лекарским активностима, али
поново је навео и склоност народа да чешће одлазе код надри лекара, и да је
због тога долазило до непотребних смртних случајева.
Средином 1850. године Миленко Јовановић, латов Састанка Грамадског
лечио се од херније код надрилекара Панте Ристића. Поводом тога,
Попечитељство унутрашњих дела наложило је окружном начелству да забрани
рад Панти Ристићу, али и свим осталим народним лекарима.
Крајем године, због сукоба са неким представнивма власти, Ђорђе
Малаћ подноси оставку на правитељствену службу. Његова оставка је уважена
27. новембра 1850. године.
После оставке Ђорђа Малаћа, Начелство окружја јагодинског 24.
децембра 1850. године затражило је од Попечитељства унутрашњих дела да се за
окружног физикуса постави Димитрије Капарис, физикус Ћупријског округа,
ранији физикус Јагодинског округа. Попечитељство није уважило молбу
окружног начелства.
После неколико смртних случајева у Јагодини, током фебруара 1851.
године, окружно начелство поново је упутило молбу за постављењем окружног
физикуса. Нови физикус за Јагодински округ, Готфрид Антон Шулек, био је
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опредељен 1. марта исте године. Он је у Јагодину дошао тек 5. јула, и од тог
дана њему је рачуната плата. Попечитељтво је 27 јула обавестило окружно
начелство да је Шулек примљен за физикуса Јагодинског округа на годину дана,
са истим условима као и други физикуси.
До доласка Шулека, стање здравља људи и стоке у округу, у првој
половини 1851. године, било је добро. Када се почетком јула појавила срдобоља
у селу Коњусима, од које је неколико људи умрло, срески начелник је затражио
долазак доктора Шулека, који се већ налазио у Јагодини. Окружно начелство је
23. јула одговорило, да Шулек још није званично уведен у дужност, и да због
тога није могло да га пошаље у село Коњуси, већ је предложено да се неко од
мештана пошаље код Шулека, коме би он усмено објаснио методе лечења
срдобоље.
Према извештајима, стање здравља људи и стоке у Јагодинском округу
било је добро. Једна од главних активности Антона Шулека било је пелцоваље.
Осим пелцовања деце, по налогу више власти, сви физикуси, па и Шулек, били
су обавезни да материју за пелцовање налазе у својим окрузима. Такву наредбу
Шулек је добио 14. фебруара 1852. године.
Забрана продаје отровних материја, ни за време службовања Антона
Шулека, није била потпуно поштована. То није само био случај у Јагодини, већ и
у читавој Кнежевини Србији. Неколико пута је налагано трговцима да не
продају отровне материје у својим радњама, али чини се да то није у потпуности
спречило промет тих материја.
Богомир Шулек (у међувремену је променио име) 3. априла 1852. године,
поднео је оставку Окружном начелству, због неких личних „важних узрока“. У
оставци је навео да жели да буде отпуштен из Правитељствене службе по
истеку једногодишњег рока. Његова молба је достављена Кнезу Александру
Карађорђевићу на усвајање 10. маја. Кнез је 20. маја уважио његову оставку, о
чему је Попечитељсво унутрашњих дела обавестило Окружно начелство 3. јуна.
У одговору на пријем решења о прихватању оставке, окружно начелство је
затражило дозволу од Попечитељства унутрашњих дела, да Шулек настави са
пелцовањем, све до завршетка. Попечитељство је дозволило да се настави са
започетим плецовањем у срезу левачком.
Следећи јагодински окружни физикус био је Јован Валента. Молбу за
званично постављење за окружног физикуса, Јован Валента је упутио
Попечитељству унутрашњих дела 1. маја 1852. године. Попечитељство је молбу
проследило Кнезу, са напоменом, да ће место окружног физикуса у Јагодини
ускоро бити слободно. Јован Валента постављен је за физикуса Јагодинског
округа указом Кнеза Александра Карађорђевића 10. јула 1852. године. Уговор са
њим потписало је Окружно начелство 25. августа. Од тада му је рачуната плата.
Међутим, Валента је врло брзо напустио Јагодински округ. По предлогу
Попечитељства унутрашњих дела од 28. августа, за физикуса у Пожаревцу
постављен је Константин Михаиловић, дотадашњи физикус у Смедереву. На
место окружног физикуса у Смедереву предложен је Јован Валента. Предлог је
прихваћен, и он је већ 10. септембра постављен за физикуса Смедеревског
округа.
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За новог физикуса Јагодинског округа, Попечитељство унутрашњих дела
је 6. септембра 1852. године, предложило доктора Спиридона Јефтимијадеса.
Кнез је усвојио овај предлог, и 20. октобра исте године, поставио је
Спиридона Јефтимијадеса за привременог физикуса Јагодинског округа. О
постављењу Јефтимијадеса, окружно начелство је обавештено 23. октобра.
Врло брзо се Јефтимијадес суочио са тешкоћама у лечењу, јер су се
током септембра и октобра појавиле болести од којих су људи умирали.
Болестима су највише били захваћени села Мишевић, Кавадар и варош Јагодина.
Иста болест се појавила и у другим селима, пре свега у местима левачког среза,
али није било смртних случајева, вероватно због успешног лечења од стране
новопостављеног окружног физикуса. Следеће 1853. године, такође је имао
више лекарских интервенција. Остало је забележено његово лечење људи у селу
Лоћики од неких краста, због којих је раније умрло неколико лица.
Наводно, због неких неправилности у пелцовању и одбијању лечења,
Јефтимијадес је дошао у сукоб са помоћником окружног начелства, Томом
Ивановићем. У својој пријави против Јефтимијадеса Ивановић је истакао да он
(Јефтимијадес), одбија да лечи болеснике, због чега они одлазе код надрилекара.
Подстакао је неке сеоске кметове да дају изјаве о неправилностима приликом
пелцовања, а које су се односиле на наплату пелцовања пре утврђивања њихове
успешности, на не издавање потврде о пелцовању и да није вршио поновно
пелцовање оних лица код којих то није успело.
На основу извештаја помоћника окружног начелства, Попечитељство
унутрашњих дела је тражило извештај о раду Спиридона Јефтимијадеса. У
извештају окружног начелника Јоце Наумовића, после прикупљених изјава, дата
је сасвим другачија слика о раду окружног физикуса. Истакао је да су сви
наводи неистинити. Сви су били задовољни његовим радом, да је био доброг
владања, да је лечио све људе без разлике, да није наплаћивао рецепте, да није
био похлепан, и да до тада нико није упутио ни најмању примедбу на његов рад.
Према сачуваним извештајима, његов рад је био доста обиман и
успешан. Сваке године појављивале су се болести и на људима и на домаћим
животињама. Успешно је лечио овче богиње у срезу левачком, срдобољу код
мештана неких села и у темнићком и у левачком срезу. Давао је уверења о
могућностима издржавања казне од стране појединих осуђених лица.
Последњи његов сачувани извештај је онај из месеца фебруара 1860.
године, у коме даје потпуну слику живота у Јагодини. На почетку извештаја
описује временске прилике, које су биле повољне и то је доста добро утицало на
здравље људи. У мањем обиму биле су болести: „пробади, тишња и грозница
обична“. У току месеца лечио је девет болесника. Од којих су „три патили од
прободи и тишње, један од запаленија џигерице првог степена и лаког
характера, а четри су била мала деца од обичне грознице“. Успео је излечи све
болеснике осим једног детета, које је умрло због немарности његових родитеља.
Епидемија није било.
У делу где износи податке о исхрани становништва Јагодине,
Јефтимијадес је похвалио квалитет хлеба и истакао да се продаја меса врши под
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назором општинске власти и физикуса. Једино је изразио сумњу у стални
квалитет рибе, која се користила у време поста, јер је набављана из удаљених
места. Од воћа највише су се у исхрани користиле јабуке и крушке. Од поврћа
истиче да се највише користе у исхрани: црни и бели лук, просо и паприка, а у
мањој количини: целер, першун, ротква и цвекла.
За пијаћу воду истиче да је средњег квалитета, и да се становништво
снабдева водом преко чесама и бунара, а у току зиме и из Белице, која протиче
кроз Јагодину.
За механе наводи да у њима нису одвојене кафане и ракиџијице, већ да
свака механа има кафану, собе за путнике, фуруну за печење хлеба и др. За
зграде, у којима су смештене механе, наводи да су биле врло неудобне, од
слабог материјала, са ниским таваном и малим прозорима. У њима је продавало
пиво из варошке пиваре, за коју истиче да је добро уређена и да израђује добро
пиво, ракија, вино, горка ракија са пелином, рум и препечена љута ракија од 18
до 22 града. У селима се углавном пила љута шљивова ракија и то у великим
количинама.
За апотеку Ђорђа Крстића истиче да је доста добро уређена. Даље,
Јефтимијадес наводи да у вароши постоји болница, смештена у једној приватној
кући према гробљу, на крају вароши, где нису лечени болесници, већ су били
смештени неки сакати људи. За школе истиче да више личе на чатрње, него на
одговарајуће зграде за школе. Сасвим су неудобне, без чистог ваздуха и са
влагом, што је лоше утицало на здравље ученика. За смештај ђака
употребљаване су приватне куће, које су грађене од слабог материјала, са
ниским таванима, малим ниским прозорима и патосане циглама.
У току фебруара 1860. године, издао је три лекарска уверења, и то о
рањавању једног механџије из Јагодине од стране неког аустријског
држављанина, о смрти једне Циганке због губитка крви и уверење о способности
за рад неког сељака због ослобађања од плаћања пореза. У истом месецу није
било смртних случајева, ни природних ни случајних, као ни убистава и
самоубистава. На крају извештаја наводи, за разлику од неких ранијих
извештаја, да се чистоћа у вароши боље одржава.
Ипак, поред ранијег задовољства са радом Спиридона Јефтимијадеса, он
је дошао у сукоб са окружним начелником. Према предлогу Попечитељства
унутрашњих дела који је усвојено, да њихов сукоб не би чинио тешкоће у раду,
Спиридон Јефтимијадес је постављен за физикуса Крушевачког округа, а
тамошњи физикус Миладин Јанковић постављен је, 16. марта 1860. године, за
физикуса Јагодинског округа.
Најзначајнија делатност из области заштите здравља, у овом периоду,
било је оснивање прве апотеке у Јагодини. Мада Србија није имала закон о
апотекама и апотекарству, прва иницијатива била је из 1846. године. Август
Козјак из Шида интересова се да у Јагодини отвори апотеку. После
прикупљених података о Јагодини и Јагодинском округу, сматрао је да апотека
не може финансијски добро да послује, и одустао је од отварања апотеке.
Други апотекар који се интересовао да отвори апотеку у Јагодини био је
апотекар из Руме Ђорђе Крстић. Он се најпре обратио Попечитељству
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унутрашњих дела тражећи дозволу да отвори апотеку у било ком месту у
Србији, где би постојали одговарајући услови за рад. Ђорђе Крстић се 6. маја
1851. године обратио Попечитељству са молбом да отвори апотеку у Шабцу.
Попечитељство је његову молбу проследило окружном начелству у Шабцу за
мишљење. На основу извештаја Антонија Гродера, физикуса шабачког округа,
одбијена је његова молба. Разлози за одбијање били су, што осим физикуса у
округу није било ни једног другог лекара, што у Шапцу нема болнице, и што је
број болесника мали. Такође људи нису навикли да употребљавају лекове.
Не чекајући одговор из Шапца, Ђорђе Крстић се по наговору неких
пријатеља из Београда, почео интересовати за отварање апотеке у Јагодини. Из
тог разлога лично је посетио Јагодину да би се уверио у могућност отварања
апотеке. После позитивних сугестија од стране неких становника Јагодине, он је
2. јула 1851. године упутио молбу Попечитељству унутрашњих дела, да му се
дозволи отварање апотеке у Јагодини. У овом случају мишљење окружне власти
било је сасвим другачије. У одговору Попечитељству од 19. јула, напоменуто је:
да је апотека у вароши потребна јер се народ све више одриче бап ских лекова,
да апотека може да опстане због приличног броја становника у вароши и округу,
а и у оближњим варошима, и да би отварање апотеке имало и користи за
становништво јер се не би оптерећивали скупим плаћањем лекарских рецепата,
већ би плаћали само њихову визиту.
Доктор Емерих Линдермајер, начелник Санитетског одељења
Попечитељства унутрашњих дела, такође је дао позитивно мишљење о
иницијативи
Ђорђа Крстића. Као разлоге да се да дозвола, навео је то што је Јагодина
у средишту земље, да је Ђорђе Крстић дипломирани апотекар и да располаже
материјалним средствима да може да отвори апотеку. На основу мишљења
Попечитељства и Совјета, кнез Александар Карађорђевић је 10. септембра 1851.
године издао званично одобрење Ђорђу Крстићу да може да отвори апотеку у
Јагодини.
По добијању дозволе, Ђорђе Крстић је почео са уређењем апотеке.
Потпуне припреме завршио је 14. јуна 1852. године, и тада је тражио од
Попечитељства унутрашњих дела да се пошаље комисија за преглед апотеке.
Комисија у којој су се налазили окружни налелник Јоца Наумовић, Јосиф
Панчић, физикус крагујевачког округа и Павле Илић, правитељствени
(државни) апотекар, дала је 22. августа 1852. године позитивно мишљење о
опремљености апотеке. Тога дана је отворена апотека Ђорђа Крстића у
Јагодини.
Апотека је добро радила у наредним годинама. У међувремену је Ђорђе
Крстић тражио дозволу да прода апотеку због болести, али му продаја није
дозвољена. Тек после 19 година, због слабог здравља, Ђорђе Крстић се
дефинитивно повукао из апотекарског посла и апотеку 1871. године продао
Антонију Шохају.
Избор грађе за збирку докумената о Здравственим приликама у
Јагодинском округу сачињен је из разних докумената на основу којих може да се
прати развој здравста у Јагодинском округу. Документа се искључиво налазе у
фондовима Архива Србије: Санитестком одељењу Министарства унутрашњих
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дела, Начелству окружја јагодинског и Совјета. Архивска грађа је пописана на
основу садржаја, али пре свега хронолошки, осим у неколико случајева где се
радило о целинама, као што су постављања физикуса или њихов премештај,
отварање апотеке, добијање српског држављанства Ђорђа Крстића, пелцовања и
слично.
Тежило се да сва документа буду пописана у оригиналном облику. У
препису докумената задржани су оригинални називи установа и титула. Тежило
се и очувању аутентичности језика и израза карактеристичних за Србију
половином 19. века, па су и интервенције у тексту биле минималне, и то само
ради лакшег разумевања текста или исправљања очигледних грешака.
Приређевачи
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1847. година

1.
Јагодина, 24. отобра 1847. године
Списак дужника Др. Андрије Ивановића, предходног физикуса Јагодинског
округа
Списак
Од дужника они, кои су у Јагодини по мени
ненаплаћени остали
Число
1.Панта Перишић. За децу и себе 23 визите и лекови ................................. 23
цванцика
2.Ђорђе Нича из Баточине За супругу 21 визита и лекови ........................ 34
цванцика
3. Ђока Пилиштарац За себе 14 визита и лекови ....................................... 22
цванцика
4. Милутин Аранђеловић За супругу 4 визите и лек .................................
6
цванцика
5. Г. Таса Ивановић Араџија За дете у две визите и лек .........................
15
цванцика
6. Г. Алекса Писар Араницки За себе 8 визита и лек ................................ 14
цванцика
7. Никола Донић Рабаџија За своју домаћицу 27 визита и лекови ............
46
цванцика
8. Таса Мијалковић За себе и и за супругу 9 визита клистир и лек .......... 15
цванцика
9. Сибин Г. За себе и за супругу 13 визита и лек 7 визита и лекови за госп.19
цванцика
10. Раденко Трговац За себе 9 за сина 7 и снау 6 визите и лекови ........... 35
цванцика
11. Г. Пера Радојковић За лечење госпе 1845 г. ........................................
11
цванцика
12. Милован Кмет Косте ... За себе 1 визита и паљење брадавица за дете 3
визите............................................................................................................................5
цванцика
------------------------Свега 158 цванцика
у Јагодини
24 ог октобра 847.
Др. А. Ивановић
(АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848)
15
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2.
Рековац, 14. новембра 1847. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
наплати дуга од дужника бившег физикуса Јагодинског округа Др. Андрије
Ивановића
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Началника среза Левачког
Известие
По предписаниу Славног Началничества од 1. пр. М. т.г. Н 4362.
зактевао сам, од дужника бившег ово окружног физикуса Г. Андреје Ивановића
а сада премештеног у окр. Краинско, дуг, кои му по мисли његовои, мени у
смислу наплате уречистоећег дуга похвалителном Начелничеству достављени,
дугују, и будући сам од Теодора Бошковића из Кавадара 22. цванцика
потражујући наплатио, као и 30. цванцика од мене поискавајући се и с тим за
неки подвоз и труд његов учињен доласком к моиој кући измирио сам. Кое
новце у суми 52 цванцика Славному Началничеству шиљем на даљи његов
поступак, с прилогом.
Лазар Шантаровац, као и Ђурђе Стевановић из Тополе дуг од њи
тражећи се, нису признали, наводећи први, да његов син Ђурђе чрез поменутог
физикуса ни уколико лечен ние, па по томе и неће да плати. А последњи Ђурђе
каже, да е се с њим доктор за све наплатио. Кои као дуг непризнавајуће, и
спроводим на даљи поступак с овим извештаем с тим да од Дмитра Вукићевића
из Опарића нисам могао наплатити 36 цванцика, коjе од њега траже, по томе,
што је познато и Славному Началничеству да се нема од људи наплатити ова
сума. Што се тиче удовице из Пчелица, ове сам удовице сина, будући је она
умрла и призвао ради наплате дуга и он је се изјаснио, да је Славному
Началничеству нешто платио ... по његовои ...
Н 1196.
14. новембра 1847
у Рековцу

Ш. Капетан
Илија Николић

(АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848)
3.
Јагодина, 19. новембра 1847. године
Молба Др. Андрије Ивановића, бившег физикуса Јагодинског округа –
Начелству окружја јагодинског да се наплати дуг за лечење
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Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Физикус Окружни по височаишои наредби, ние дужан у села ићи к
јединима лицима лечења ради излазити, а ако изиђе тад му је дужан болестник
лекове, подвоз, и труд платити, како се међу собом угоде. Овако гласи
височаиша Наредба о подвозима од 1845 год. Више пут се је трефило, да сам ја
покорно долуподписани са сагласием Славног Началничества овог, по чему су
трошкови болестни лица напред назначени у великои нужди у села излазило, но
ни до данас нисам ни паре добио премда нисам пропустио свима законитима
путовима тражити оно што је мое; зато сам принужден прие него друга средства
покушам опет Славном Началничеству обратим се, и молити да што скорие, иош
док сам ја овде, следујуће новце као законито потраживање моје надлежним
путем покупити, и мени уручити изволило.
1 - во Благодарни Господин Илиа Капетан Левачки двапут је лечен од мене у
Рековцу а Госпоја и деца у Јагодини три године нерачунајући труд мои и подвоз
сами лекови чине 30 цванцика
2 - го Митар Вукићевић из Опарића за сина свог двапут ме је звао мои подвоз
четири дана дангубе и лекови 36 цванцика
3 - ће Тодор Бошковић из Кавадара његов подвоз три дана дангубе, седам
клистира и лекови 22 цванцика
4 - то Ђурђе Адамовић из Тополе за себе двапут, једанпут у Тополи у врућици
три визите мои подвоз и лекови 17 цванцика
5 - то Лаза Шантаровац из Шантаровца за сина у јектики поред јемства Г.
Милоша кмета Јагодинског визите и лекови 28 цванцика
6 - то Удовица из Пчелице у воденои болести три дана дангубе лечен пуштањем
воде из трбуја и лекови свега 36 цванцика
Свега сума 198 цванцика
У Јагодини
Др. А. Ивановић
19 новембра 1847.
(АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848)
4.
Јагодина, 19. јануара 1848. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о наплати дуга од дужника бившег физикуса Јагодинског округа
Др. Андрије Ивановића
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда вароши Јагодине
Известие
18
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Славно Началничество окружа Јагодинског изволило jе Примирителном
Суду ово варошком под 15 т.м. Н 102. списак дужника бившег физикуса овог
округ. Андрие Ивановића наплате ради спровести; Примирителни Суд за
уделотворити налогу Похвалителног Славног Началничества призвао дужнике
описание у списку Преднаведеног физикуса, и да само 2 цванцика од Милована
Милосављевића у име 2 физита наплатио; изјаснио се да је к њему у два реда
долазио и то један пут за њега иеданпут за дете и за послати 2 цванцика
изволиће Славно началничество Примирителни Суд известити; што се тиче
остали дужника горе реченог физикуса Примирителни Суд извештава Славно
Началничество да један краицер једне непризнат тим више што су се изјаснили
... поискавано Примирителни овим Судом а нарочито ако је по налогу
Похвалителног Славног Началничества Окр. од 5 Марта 1845 год. Н 605 у исто
време повраћа му списак од вересијама поменутог физикуса на његово даље
званично употребление.
Н 18.
19. јануара 1848
у Јагодини
Писар
Димитрије Поповић

Председатељ Прим. Суда
Милош Миљковић

(АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848)
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5.
Јагодина, 6. фебруара 1848. године
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о чистоћи вароши Јагодине
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
По смислу предписаниа високославном Попечитељства Внутрени дела
од 10 Априлиа 1844 РНо 626 о чистоћи вароши издатои, непропуштам му Сл.
Началничеству примечание мое, кое сам у смотрениу томе учинио, учтиво
предложити сиреч: да је по многу сокацима вароши Јагодине, баре и локване од
нагло растопљеног снега поправиле, кое ако се непропусту, и неоћисту удара, и
тако здравље житеља вредносне бивају, дал познато је свакому да се ове зиме
множина свиња, а и друге стоке у вароши поклало и због тога при наступајућем
топлием времену, и владајућем југу смрад од дробова, и остале нечистоће
поклане стоке по вароши разносе, које здравље житеља јако увредителану, и
трулим своим испарением, ваздух тако покварити може, да се опасне болести
отуда појавити могу. Иначе авлије а особито меане тако су напуњене ђубретом
марвеним, и људском нечистоћом да се од смрада сокаком проћи не може; даље
приметио сам, да разна стока, краве, свиње, коњи по вароши битанђе, и по
сокацима штету и нечистоћу чине; тога ради дате цељи, предписание
високославног Попечитељства внутрени дела, које јест, одржање доброг здравља
житеља соответство нужно је да сва горенаведена примечениа моја око здравља,
и добром поретку сасвим противна укажу.
у Јагодини 6 фебруариа 848.
Ђорђе Малаћ
физикус окр. Јагод.
(АС, НОЈ, Ф I, р-99/1848)
6.
Јагодина, 23. фебруара 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељсту унутрашњих
дела о пријему дописа у вези са појавом говеђе болести у близини границе са
Турском
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Високославному Попечитељству
внутрени дела
Началничество Окружја Јагодинског
Известије
Да је Началничество ово предписаније високославног Попечитељства
внутрени Дела од 17 т.м. СНо 191. понављајући такође предписаније Његово од
5. августа 1846. год. СНо 1472. у смотренију говеђе болести, која се од скора
близу границе наше у Турској појавила, примило и по њему нужни корак
учинило, овим понизно извештава.
Но 539.
началника
23. фебру. 848 год.
У Јагодини
Миленковић
Писар
М. Недељковић

У одсуству г.
Помоћник Капетан
Димитрије

(АС, МУД-С, Ф V, р-121/1848)
7.
Београд, 27. фебруара 1848. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела - Јагодинском и Ћупријском
начелству о мерама и поступцима у вези са угинулим животињама
од говеђе куге, које донеси Морава
Началничеству окружја
Јагодинског и Ћупријског
Попечитељство је внутрени Дела дознало, како житељи оближњи нашој
граници села Турски, у коима она опасна болест говеђа куга, већ свирепствује
лешеве угинути и уморени говеди бацају у реке и потоке текуће воде, чиме се
лако могу особито када се јошт наводеније или излив ти вода догоди, преко
границе у нашу страну такове мрцине донети и на обалу гди избацити, које је
послужило не само на уношение овамо поменуте говеђе заразе, него би и велики
смрад узроковати могло.
Поводом дакле овом и из тога узрока, што се и окружја јагодинског и
ћупријског једна страна налази до текућа из Турске реке Мораве, налаже
Попечитељство внутрени Дела, тамошњем Началничеству, да надлежном
среском Началнику, кметовима и даље свима житељима покраи или близу
Мораве обитавајућим неотложно наложи, да непрестано и строго пазити и
мотрити имају, да се какова од горепоменута говеђи мрцина не би чак и овамо
водом пропустила, донела и насуво гди избацила, па одма чим би какову
усмотрили или чули, да се овде или онде макар јошт и у воду била, налази да
22
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такову дрветом или справомзато, извуку и у земљу дубоко закопају, јер иначе
може за све вообште одтуда велика и ненакнадина штета произићи налаже се и
то: да због веће сигурности они поред Мораве лежећи села, нико своју марву не
само не пои на Морави, но и, шта више
може, од исте уклања, строго пази на то окружно началство и срезки касателни
Началник, зашто у противном случају подпасти ће строженшнем одговору,
особито лице оно, чрез кога би се небрежиљивост мого несрећним случаи
вопросне заразе догодити. Ако би се пак тко од надлежни житеља или кметова
непослушност показао, или баш рђаво и немарљиво по овом предметуналог
неиспуњавао, Началничество ће сваког таковог предати на осуђеније казни
Суду окружном, кои у смотренију том има налог од своје надлежности.
СНо 278.
27. фебруара 1848.
У Београду

да се експ.

(АС, МУД-С, Ф V, р-121/1848)
8.
Јагодина, 12. марта 1848. године
Молба Др. Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског да му се достави материјал за пелцовање од крављих богиња
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Будући да је Високо–Славно Попечитељство внутрени Дела, уредбеним
додатком о калемљењу крављи богиња, наложити изволило, да се дело
калемљења богиња одма у почетку месеца Априла у посао предузима, време пак
то већ се јако приближава, тога ради Славно Началничество молим, добити од
Високославном Попечитељства внутрени дела 3-4 стаклета лимфе, за
калемљење богиња започети моћи, набавити благоизволило.
Н 16.
у Јагодини 12 Марта 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус Окр. Јагод.

(АС, НОЈ, Ф X, р- 92/1848)
9.
Јагодина, 16. марта 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељсту унутрашњих
дела о недостављеном извештају окружног физикуса о стању здравља у
Јагодинском округу за јануар, фебруар и март 1848. године
23

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
У сојузу известија свог од 10. Маја т. год. Но 1118. учтиво му
Началничество ово омашком експедитора његовог изоставило тро месечно
известије физикуса ово окружног г. Ђорђа Малаћа о стању здравља Народа и
марве поднешено на надлежни поступак доставља.
Но 1118.
16. Mаjа 1848 год.
Кавалер,
У Јагодини
У одсуству Писара
Практикант
Павле Марјановић

Началник Окружни
Подполковник
Ранко Матејић

(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)
10.
Јагодина, 16. марта 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа, да му се достави
материја за пелцовање у 1848. години
Попечитељству внутрени Дела
Началничество окружја јагодинског
Ово-окружни физикус Г. Ђорђе Матејић извештајем своим, од 12 т. м. Н
16. молио је Началничество да му оно од високославног Попечитељства
внутрени Дела за благовременије 4 чевцице материје кравље за калемљење оспи
ове 1848. године добави. Како би био ово по пропису чим време настане одма
предузети могао и ову сиреч молбу Г. Малаћа Началничество уверивши дооди
овим високославно предпохваљено Попечитељство с изјавом преднаведеног
пошље узмоглити, да му што благовременије зактеване Г. Малаћем 4 цевчице
материје кравље послати благоизволи.
Но 813.
16. марта 1848. год.
У Јагодини

Нач. Матејић
Писар: Недељковић

(АС, НОЈ, Ф X, р-92/1848)
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11.
Београд, 24. марта 1848. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског о достави материјала за пелцовање од крављих богиња
Началничеству Окружиа Јагодинског
На захтев тамошњег Началничества од 16 т.м. Н 813. шаље му
Попечитељство внутрени дела у прилогу /овд/ 4 цевчице материе Крављи
богиња, с налогом, да и свом окружном физикусу на употребление надлежно
преда о томе попечитељство ово извести.
РН 370
24 Марта 1848 год.
у Београду
Началник
Санитета
(АС, НОЈ, Ф X, р-93/1848)

У от. Г. Попечитеља Привремени
Помоћ. Попечит. внут. Дела
Подполковник, Каваљер
...

12.
Јагодина, 27. марта 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унурашњих дела
о пријему дописа о заштити од говеђе куге
Високославному
Попечитељству внутрени Дела
Началничества Оружја Јагодинског
Известије
Примивши
Началничество
ово
предписаније
високославног
попечитељства внутрени Дела од 18. т. м. СНо 338. видило је, како је оно од
Началничества Крушевачког извештено, да народ овог окружја има обичаи
говеду ... поменутог окружја лети на пашу терати, па више пута тамо и без
чувара остављати, који налог поред тога о чувању говеди од свирепствујуће у
Турскои а поред Наше границе куги говеђои, па да је оваи, као и цело
содржавање даног предписанија своим путем Народу овог Окружја по ради
знања и управленија у касателном смислу обзнанити дало, овим предхвално
Попечитељство понизно извештава.
Н 1001.
27. Марта 1848. год.
У Јагодини
Писар
Недељковић
(АС, НОЈ, Ф V, р-121/1848)

У одсуст. Началника
Помоћник Капетана
Д. Миленковић
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13.
Јагодина, 31. марта 1848. године
Извештај окружног физикуса Др. Ђорђа Малаћа - Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за јануар, фебруар и март
1848. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Известије Тримесечно
Месец јануар показао се са доста строгом зимом, која од 1-ог до 19-тог
непрекидно трајала, снег је изобилни вејао са ладниму ветром кошавом
названим, од 19-ог до конца овога месеца, зима је попустила тако, да је време
више позднои јесени, него зими наличила, владање овог месеца болести, биле су
понајвише катаралне, и реуматическе, као: реуматичне и катаралне грознице,
восталенију зглавкова реуматична, и у прсима находиле части т.е. (pleoritio,
pleorodynia, pleoromneomnia) кое су понајвише од карактером гастрично
нервозним здружене биле, редке су напротив овог месеца биле спољашне кожне
болести, као: скерлет, црвени ветар, црвеника и друге овог реда, само је шуга.
Која се овде тврдо угњездила, много труду лекарском пркосила,- у почетку
месеца фебруара, зима сасвим је попустила и владајућим, са лепим и топлим
данима, очистило је земљу од ледене коре, и растопивши снег лепо је земљу
наквасило, и за плодове приправио,- оне исте које су прошлог месеца
царствовале болести, ни овог месеца престале нису, при концу овога месеца, кад
је време ладно и кишовито било, катарално реуматичне болести, са карактером
гастроичним, и великом у врућицу наклоњену превасходиле су, честе су овог
месеца биле и грознице, разног тириза (quotidiane 3 и 4). Месец Март
кишовитим и ладним временом прекомерно разликовао се, карактер болести био
је и сад катарално реуметична до половине овог месеца, а од половине до конца
гастрични карактер превасходно је, и то највише под видом попуштајући
грозница число ка јектически болести, као јектике, далкова, и други слабости
било је знаменито.
Число болесника за ова три месеца, састои се у 132 кому од разни горе
наведени болести лежали, узрок исте болести, које су догађеине били, изложен
је у горе наведеном описанију времена, и ... истога на здравље људи. Стока
такођер од свију њој својственој болести, као од овчи богиња, црног пришта, од
гуте, сиреч куге говеђе, за цело ово време слободна и спасена била.
Лекарска заведенија сиреч болнице овде никакова немамо.
У смотренију ране и пића показати може да народ по наивише/
изузимајући време поста, које свето обдржава/ суво месо т.ј. пастрму свињску,
говеђу, и овчију употребљава, суву рибу, сир, сланину и свакојака јела од више
папрена и слана, вино црвено и ракија јако употребљавају, од куда се и узрок
честе шуге, и други разни кожни болести јако дознати може.
У смотренију бакалског еспапа за јело опредељеној, и назови лекара,
ништа за сада примечаније достоино, нема, у призренију пак продају отровни
ствари, као сулимена, мишомора, и други подобни, то казати могу да се без
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дозволенију лекарској неиздаје.- Даље од сарањивани мртваца приметио сам да
се ни једно мртво тело прие 24 сата, и без лекарског прегледа и дозволенија не
сарањује.
Судеиско лекарски случајева, окром свидетељства ради способности
издржанија телесни казни, какови ја сам Славному Началничеству и Суду
окружном доста издао, имао сам иошт ... сиреч: мненије лекарско о рањеном
једном Циганину 2-о и рањеном једном сељаку, дал је сиреч рана опасна и
смртоносна. 3-ће ... једном, дали је дете ... рођено, мртво родило се, или
удављено.
Природне реткости нити у људима нити међу стоком, никакове било
није.
Н 19.
У Јагодини 31. Марта 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус окр. јагодинског

(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)
14.
Јагодина, 3. априла 1848. године
Начелство окружја Јагодинског оваештава – Ђорђа Малаћа, физикуса
Јагодинског округа о добијању материје за пелцовање од Попечитељства
унутрашњих дела
Физикусу окружја јагодинског
Г. Ђорђу Малаћу
Сходно захтевања вашег од 12. пр. м. Н 16. Началничество својим
начином измолило од високолсавног Попечитељства внутрени дела 4 цевчице
Материје кравље за богиње, и такове достављајући вам находе, да га при том
што пре известите…
Но-1021.
3-ег Априла 1848.
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф III, р 78/1848)
15.
Јагодина, 2. априла 1848. године
Извештај Др. Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинском о пријему материјала за вакцинисање
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Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
По прошениу мом од 12 Марта 1848, примио сам 30 марта т. Год. Од
Славног Началничества 4. стаклета лимфе, по чему Славно началничество
понизно извештавам, и у едно молим, даби, за високо-предписано дело
калемљење започети моћи, Славно Началничество у смотрениу истога дела,
нуждне налоге учинити, и мени 30 табака протокола, и 50 табака феда издати
благоизволило.
Н 20.
у Јагодини 2 Априла 1848.
Ђорђе Малаћ
Физикус Окружја Јагод.
(АС, НОЈ, Ф X, р-91/1848)
16.
Јагодина, 3. априла 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о добијању материје за пелцовање и предаји исте материје Ђорђу
Малаћу, физикусу Јагодинског округа
Попечитељству внутр. Дела
Началство окружја јагодинског
Известије
С предписанијем високославног Попечитељства внутрени Дела од 24 пр.
м. СНо 370. примило је Началничество пслату му 4 цевчице материје крављи
богиња, и свом физикусу Г. Малаћу предало, о чему Га понизним одговором
овим у извесности поставити за дужност почитује.
Но 1027.
3. априла 1848.
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф X, р-93/1848)
17.
Јагодина, 21. априла 1848. године
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о лечењу стоке у селима Мајуру и Церници
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
У следству налога од стране Славнога Началничества 17-ог т. М. и год.
Мени издатог, имам чест одговорити да сам 18-ог истог месеца, у селу Мајуру, и
Церници био, и болесну стоку, /каковим у Мајуру 4. комада, у Церници 7 комада
нашао/ са Кметом и другим сељацима прегледавши, и знаке болести ове, са
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онима у откланију злобног пришта, и чуме марвене у Влашкој владане,
сравнивши, нашао сам, да се с ниједном, од предречени болести не ... смрт
болесна говеда у миру лежу, нити ричу, нити кашљу, нити на грбини икакова
бола осећау, нити длака на грбини издигнута, нити уста болу, нити су им очи
закрвављене него цело боловано стање састои се у том, што говеда не једу, нити
пију, но малаксирају, и оно што из себе измећу ђубре житко, и црно као катран,
а по нека затворена и надувена, и она теже болују, и прије скапавају, тога ради
узевши знаке болести, време, у који марва поболела, положеније места где је
пасла, нагло развијену и силовиту гору, и лакомост појења, нове траве и младе
горе, и јошт к свему тому онаи јаки мраз или слана које 9-ог т. м. била, од ког
дана су говеда и боловати почела, све то у размотрение узевши види се без
сумње да су говеда из младе горе, и бивше оне слане покварила које и то
засведаћава, будучи се болест неумножава, него на оном како је почела остаје.
Но 22.
У Јагодини 21-ог Априлија 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус Окр. Јагод.

(АС, НОЈ, Ф III, р-78/1848)
18.
Јагодина, 10. маја 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о достављању тромесечног извештаја окружног физикуса Др. Ђорђа
Малаћа о стању здравља у Јагодинском округу за јануар, фебруар и март
1848. године
Високославному Попечитељства
Внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Получивши Началничество Окружја Јагодинског три месечно Известије
за прва три месеца т. Год. од ово окружног физикуса г. Ђорђа Малаћа о стању
здравља Народа и марве, непропушта исто високославному Попечитељству
внутрени Дела приложено у оригиналу на даљи поступак учтиво доставити.
Но 1118
10. маја 1848
У Јагодини
Писар
М. Недељковић1
(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)

Началник Окружни
Подполковник каваљер
Ранко Матеић

1

АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1848. годину, бр. 637, 773. Начелство окружја
јагодинског 1. маја затражило је од Попечитељства унутрашњих дела 100 табака
Протокола и 400 феда. Попечитељство је 15. маја послало 50 табака Протокола и 2000
феда.
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19.
Јагодина, 16. маја 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о разлозима недостављања тромесечног извештаја окружног физикуса
Др. Ђорђа Малаћа о стању здравља у Јагодинском округу
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества окружја Јагодинског
Известије
У сојузу известија свога од 10. Марта т. Год. Но 1118. учтивому
Началничество ово омашком експедитора његовог изостављено тро месечно
известије физикуса ово Окружног г. Ђорђа Малаћа о стању здравља народа и
марве поднешено на надлежни поступак доставља.
Но 1118.
16. маја 1848. год. У Јагодини
У одсуству Писара
Практикант
Павле Марјановић
(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)

Началник Окружни
Ранко Матејић

20.
Јагодина, 22. јуна 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељсту унутрашњих
дела о достављању извештаја окружног физикуса Ђорђа Малаћа о стању
здравља у Јагодинском округу за април, мај и јуни 1848. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началника Окружја Јагодинског
Известије
За ...Началничество дужности својој предстојећим доставља
високославному Попечитељству внутрени Дела умножено оригинално тро
месечно известије ово окружног физикуса г. Ђорђа Малаћа, које је он за друга
три месеца т. г. т. ј. Априла, Маја и Јуна Началничеству поднео, на
размотреније.
Но 2487.
22-ог Јуна 1848 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)

у одсуству Началника
Помоћник Капетан
Димитрије Миленковић
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21.
Јагодина, 22. јула 1848. године
Извештај окружног физикуса Ђорђа Малаћа - Начелству окружја
јагодинског о стању здравља људи и стоке у Јагодинском округу
за април, мај и јуни 1848. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Известије тримесечно
Месец април из почетка био је пријатан од 7-ог пак до 15. ладан
ветровит, од 15. до конца месеца кишовито, и честа грмљавина; болести овога
месеца, највише узнемиривале су попуиштајуће грознице, и кашљеви, које
начином својим лечене, никакове жертве узели нису. Месец Мај у првој својој
половини, био је сасвим неугодан, ладна киша, са северним ветром, све до 15-ог
овог месеца трајала, од 15-ог до конца време пријатно. Оне исте које су прошлог
месеца царствовале болести, ни сада престале нису, него су се иошт нове
придружиле т. ј. Реуматичне. Јуна месеца прекомерном и жестоком врућином ...
које целог овог месеца несносно трајала, кише ни најмање поред попуштајући
грозница, показале су се грознице, с карактером гастрично били ... с великои у
вручицу наклоносћу.
Число болесника за ова 3 месеца, састои се у 70 лица, кому и разни
горенаведени болести лежали, узрок исти болести изложен је, у горенаведеном
описаном времену, и ... истога на здравље људи. Стока од сви њени своиствени
болести, као: од овчи богиња, црног пришта и од чуме слободна и спасена била,
само од младе горе по неки мести потровала се, боловала, нека и мањкала јесу,
но како се народ поучио, како са болујућом стоком поступати има, сиреч да таки
у марви та два ува разсеће, и тако крв пусти, и тако су после многа говеда
преболела.
У смотренију ране и пића, то казати могу, да народ сасвим просто живи
придржавајући се љути, и кисели јела, бела и црна лука, проје, коју по највише
употребљава /леб пшенични слабо/ црвено вино и ракију по доста пију и притом
као челик здравље находе.
У смотренију бакалског еспапа, за јело опредељеног, ништа казати не
могу, у призренију пак продаје отровни ствари, то сам искусио, да се ништа
отровно, без мога дозволенија из дућана не издаје.
Сарањивање мертви телеса, обично прие 24 сата не бива.
Судеиско-Лекарски случајева, осим свидатељства ради способности
издржања телесне казни, каковима на зактевање Славног Началничества, и Суда
окружног доста издао, такођер многим воиницима, који су због болести од
дужности своје одсуствовати морали, и два у смотренију браћном имао јесам.
Дело каламљења Крављи богиња, које сам тек 6-ог јунија право и уредно
започео, и до 27-ог јунија са врло добрим успехом радио, искалативши до 850
лица, мора сам по налогу Началничества, због устројенија санитестке комисије
колере ради оставити за друго време.
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Природне редкости никакове догодиле нису.
Но 36.
У Јагодини 22-ог Јулија 1848.

Ђорђе Малаћ
физикус окр. Јагодинског

(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)
22.
Јагодина, 28. августа 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему расписа о поступцима у вези са појавом грознице
Високославному Попечитељству
внутр. Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Да је Началничесто ово, Распис високославног Попечитељства внутрени
Дела о управленију са ... грозницом примило, и да ће се истог придржавати
овиму предхваљено Попечитељство у одговору на предписаније његово од 17.
тек. м. СНо 1279. учтиво ... поставља.Но 2941.
28. Августа 1848. год.
У Јагодини
У одсуству писара
Практикант
Павле Марјановић

Началник Окружни
почасни Ађутант Књажев
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф V, р-121/1848)
23.
Јагодина, 30. септембра 1848. године
Извештај окружног физикуса Ђорђа Малаћа - Начелству окружја
јагодинског о стању здравља људи и стоке у Јагодинском округу за јули,
август и септембар 1848. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Тромесечно известије
Врућина и суша које прошлог месеца са великом штетом на здравље
житеља царствовала, наставленије месеца јулија и даље своје течаније, кише и
грмљавине од чистио ваздух од многи хрђави испаренија ичистио, велика она
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запара ублажила, које би к здрављу житеља много приносило, нимало било ние,
царствујући овог месеца болести биле су понајвише грознице различитог типуса
многе с карактером гастрино-..., теченије болести било је прекомерно споро,
кризе су највише...знања показивале; лечење предузимао сам будући да је у
свакои скоро грозници ...гастрика спазити могла, то сам таки у почетку с тачном
мером ... произведе употребљава, и код врло ...помоћ била; код неки морао сам и
употребити код врло ... догодило, да је грозница гастрићна у попуштању прешла,
у попуштајућим грозницама морао сам увек предпослати, пак после давати, и
тако врло добро диствовало. Месец Август ни у чему од пређашњег месеца
Јулија разликовати није, оне исте болести, са истим карактером и овог целог
месеца трајала јесу. Суша и прекомерна врућина, нимало попустила није, овога
месеца, због злоупотребленија зелена воћа, премда строго забрањено је било,
...срдобоља налазило се. Септембар месец таки у почетку принео је кишу и
превелика она врућина, нагло се у велику ладноћу преобратила, зато овога
месеца поред грознице, реуматичске болести, срдобоља, пролив код деце, која су
од грознице слабила, пак у овој чрезвичаиној промени температуре ваздуха, од
родитељи своји нечувана, назебла, и од истог пролива многа и умирала јесу.
Число болесника за ова три месеца састоше у 90, који су од различити
горе изложени болести лежали, кои је узрок од ... у своиству ваздуха, од части
пак и то од веће у злоупотребленију незрелог воћа.
Стока, изузимајући овце које су од богиња патили, од свих других
болести ... у добром стању налазила се.
У смотернију ране и пића народа /изузимајући време поста/ понајвише
овћине месо црни и бели лук, паприку, сир и млеко употребљава, што се пића
тиће вино и ракија, мало и велико пије, леб понаивише кукурузни једу.
У смотренију бакалског еспапа за јело опредељеног ништа примечанију
достаино нема, у призренију пак продаје отровни ствари, приметити
непропуштам, да се наиљући отрови као /Арсеник/ по дућанима јавно продаји
излажу, које је одвећ опасно, зато налазим за добро а и нуждно, да Славно
Началничество, онима, који такове отровне ствари држу, наложи, да ствари
такове не напоље, и сваком под руком, но под затворену држу, јер бо се иначе,
лако несретни случај догодити може. Сарањивање мртви телеса пре 24 сата не
бива.
Судејско лекарски случајева, окром свидатељства ради способности
издржавања телесне казне, издао сам на захтевању Славног Началничества једно
Миленку Милојевићу, друго Манчи Аранђеловићу, у каковом се сиреч исти
људи стање здравља находе, једно пак сверху једног из пушке рањеном, дали су
му ране смртоносне или не.
Дело калемљења како у вароши, тако и у вилајету доста уредно иде, и ја
сам од 5–27 јунија 850 душа са врло добрим успехом каламио, будућше све лепо
примило и деца су лако преболела, и искалемио би био цело окружје, да ме није
Господин Началник бивши Ранко Матејић због устројенија полиције санитетске
по предписанију високославног Попечитељства внутрени дела ради царствујуће
колере, од посла задржао и зато је каламљење ове године на томе остати морало.
Примио сам од Славног Началничества у копији приложено
предписаније високославног Попечитељства внутрени Дела, у смотренију
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грознице, која у отечеству нашем одвећ свирепствује,- чрезвичајно за ово време
ништа се догодило није.
Но 46.
У Јагодини 30-ог Септембра 1848
Ђорђе Малаћ
Физикус окр. Јагодинског
(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)
24.
Јагодина, 15. септембра 1848. године
Извештај окружног физикуса Др. Ђорђа Малаћа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину
септембра 1848. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Петнаесто-дневно
Известие
Стање обштег здравља ние благополучно, наираниа ова промена
температуре ваздушне, ладне ноћи, и јутра многе је од грознице ослабила људе,
покварила, сиреч грозницу произвело; код деце пак пролив, од које деца без лека
остављена многа и умирала, она која су од мене лекове узимала лепо су се
поправила, чрезвичаино ништа се догодило ние.
Н 43.
у Јагодини 15 ог Септембра 1848
Ђорђе Малаћ
Физик. окр. Јагод.
(АС, НОЈ, Ф IX, р-67/1848)
25.
Јагодина, 27. октобра 1848. године
Извештај физикуса Јагодинског округа Др. Ђорђа Малаћа о повредама
Милоја Миловановића из Рајкинца у окружју ћупријском
Свидетељство
Милоје Миловановић из Рајкинца Окр. Ћупријског, на левои страни
прсију испуд плећа на два места из пушке рањен, и то горња рана састои се из
једне од куршума и више драмлија, доња пак коа је у слабини од куршума
причињена, будући да су те ране на прсима, то ако је куршум белу џигерицу
доватио, онда је рана смртоносна, ако је пак само испод коже, онда смртоносна
ние но опасна; доња рана од куршума у слабини јединствено смртоносна ест.
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Н 44.
у Јагодини 27 ог октобра 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус окр. Јагод.

(АС, НОЈ, Ф IX, р-67/1848)
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26.
Јагодина, 27. октобра 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о достављању тромесечног извештаја окружног физикуса Ђорђа
Малаћа о стању здравља у Јагодинском округу за јули, август и септембар
1848. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
На основу постојеће Уредбеног Узаконија поднео Началничеству овом
ово окружни физикус своје тро месечно известије имено: за месеце Јули, Август
и Септембар, о стању здравља, о чему оно високославно Попечитељство
внутрени Дела по дужности својој извештавајући, доставља му исто у оригиналу
на високо његово прометреније.
Но 3568.
27. октобра 1848 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началник Окр. Јагодинског
Почас. Ађутант Књажев
Подполковник и Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1850)
27.
Београд, 31. отобра 1848. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о појави куге у Јагодини
31. Октомвра 1848.
У Београду
Начелничество Окружја Јагодинског извештава да је се колера на две
персоне у Јагодини показала, но лекарским настојенијем да су исти спасена.
( АС; МУД-С, Деловодни протокол за 1848. годину, бр. 1744)
28.
Јагодина, 18. новембра 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о исплати плате физикусу Јагодинског округа из касе окружног
начелства
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Високославном Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
По одпуштеном Налогу високославног Попечитељства внутрени Делаод
10. т.м. СНо 1857 Началничество ће ово на рачун плате физикуса окружног из
своје касе а за рачунску 1849 год. 350 талира у време своје издати.
Н 1047
18. Новембра 1848
У Јагодини
Казначеј
Никола Петровић

Началник Окружни
Почестни Ађут. Књажев
Подполков, Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-2/1848)
29.
Неготин, 22. новембра 1848. године
Молба Др. Андрије Ивановића, бившег физикуса Јагодинског округа –
Попечитељству унутрашњих дела да му се исплати дуг за пелцовање и
лечење у Јагодинском округу
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Кад сам се покорно долуподписати прие 4 година званиа окружног
физикуса у Јагодини примио, то сам ја само под тим у сасовием могао учинити,
да се она права, кои физикусу закони опредељени неукидају, но у Јагодини за 3
год. Тамошњег бављења моега, ? у истима правима уштрб трпио, и премда сам
то Славном Началничеству тамошњем више пута представило, опет нисам
ништа успео; а високославном Попечитељству овом, кога послови неизбраниму,
нисам хтео, докраине нужде досађивати, но сада сам принужден на
предпохваљено Попечитељство обратити се, и за затим молити, јер:
1- во 1844 год. У Срезу Темнићу од 1856 феде кое су све раздаване биле,
само 1508 сам и наплатио, Срески Началник Г. Митар Миленковић, кад е он
лично к мени новце донео, одмах сам му изјавио незадовољство мое и почем сам
се 1845 год. При втором калемљењу уверио, да су све феде наплаћене тужио сам
се Славном Началничеству, ово е призвало Реченог Го. Капетана а и његова
известиа премда нису примљена, опет ни до данас ние платио, признаем, да сам
сиротанима и бировима, кои су дете принели, поклонио, но число ови ние ништа
чинило ја дакле тражим барем за 250 феде 500 гроша од истога Г. Капетана.
2 - го у вароши Јагодини од год. 1848 и 846. остале су ненаплаћене јошт
155 феде по 1 цван. За ово сам сваке године више пута и писмено ... Славном
Началничеству представљао али свакад без успеха; у септембру т. год. кад сам у
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Јагодини био, захтевам, да ја кога опуномоћим на сакупљање те вересије, а да
Примирителни суд дужан буде једнога пандура на помоћ дати, ја сам и на то
(премда ние у реду престао, но опет се иошт ништа ние израдило;
3 - ће за лечење у селима и у Јагодини, што су ми дужни остали, списак
сви ови, дугови сам на захтевање Славног Началничества исто ние предао, да
дужнике призове, и кои не би хтели одужити се , да и окр. Суду преда и овом ми
се јавила, да је при обећању остало;
4 - то Четири овце ми се у децембру пр. год. изгубиле и тек у септембру
т. год. Пољак Јагодински јавио, мени да су у Копривници код једног сељака; и за
ово нисам ништа примио, премда сам Славно Началничество молио да ми исте
надлежним путем набави, писао сам и прие едног месеца Славном
Началничеству Јагодинском, да би ми исто јави шта је досада учинило, но ни
одговора нисам ... и опуномоћник мои ние одговор добио, ово је једно и
последње покушание, ... мои права чинило, покорно сиреч молим високославно
Попечитељство ово да би оно благоизволило законита моја права бранити, и
надам се, да како год препохваљено Попечитељство крепко потражуе извршење
дужности, тако ће и наставити, да се мени као точном званичнику сва законита
награда точно издаде.
у Неготини
22. Новембр. 1848.

Др. А Ивановић
Физикус окр. Краинског2

(АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848)
30.
Јагодина, 23. новембра 1848. године
Извештај Др. Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о пелцовању од крављих богиња
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
О Калемљењу Богиња
главно – Известие
Од 5 Јуниа пак до 26 Јуниа Каламио сам као што Протокол, и Извод
Протокола гласи свега 864 лица, даље нисам могао Каламити, због устроениа
Санитетске Комисие Колере ради; дело Каламљења доста уредно ишло је, деца
су лепо примала, где је нуждно било тамо сам и повторио; плаћали су таки, кои
су од кметова за убоге изречени, њим је поклоњено.
Н 52.

2

АС, НОЈ, Ф III, р-72/1848. Начелство крајинско је 24. фебруара 1848. године примило
68 цванцика дуга и истог дана је предало А. Ивановићу.
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Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

у Јагодини 23 Новембра 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус Окр. Јагод.

(АС, НОЈ, Ф X, р-89/1848)

17
18
19
20
21
22
23

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

24

исто

39

5/6
-

5.
5
5.
4.
4.
4.
4.
4.
2.
5.
3.

1 год.
1 год.
1 год.
1 год.
11/2 г.

-

4.
5.
5.
3.
4.

1 ½ г.
1 год.
5 м.
1 год.
2 год.
1½
1 год.

-

4.
3.
5.
5.
3.
3.
4.

1½

-

4.

+

Примечаније

исто
исто
исто
исто
исто

1 год.
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
2 год.
7 год.
½ год

Није платио

12
13
14
15
16

Петар Стоиљковић
Магдалена Маноилова
Илија Томе Савића
Милева Мате Милићевића
Василије Стојана Величковић
Савета Коце Ђекића
Симона Василија Матеића
Симеон Денће Павловића
Михаил Димитрија Петровића
Секула Црногорац
Тома Радисава
Милосављевића
Сава Ристе Николића
Стевана Дим. Стојковићa
Катарина Косте Стојановића
Елена Атанасије Стојановића
Љубица Атанасије
Стојановића
Љубица Живка Меанђије
Јанко Миушков
Михаило Павловића
Љуба Ристе Коића
Перса Антоније Митровића
Урош Цветка Стефановића
Драгутин Цветка
Стефановића
Теофил Младена Папуђије

платио

Јагодине
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Число примљени бодова и
успех калемљења

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Име и презиме калемљеног
или његовог родитеља

Дан калемљења

Место из
кога је

Старост
калемљеног

Тек- број

31.
Јагодина, 17. децембра 1848. године
Протокол пелцованих лица у срезу темнићком у 1848. години

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

25
26
27
28
29
30
31.
32.
33.
34.

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

35.
36.
37.
38.
39.
40.

исто
исто
исто
исто
исто
исто

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Аврам Станка Папуђије
Елена Косте Радојковића
Марко Милоје Ивковића
Милан Павла Меанђије
Љуба Косте Ђикића
Перса Благоја Живковића
Василије Сутира Станковића
Антоније Стојанча Тирића
Станија Јованче Тодоровића
Милана Милована
Милосављевића
Елена Мате Тодоровића
Милица Милована Ђорђевића
Елена Милисава Радојковића
Ката Маринка Стефановића
Милица Стојана Магдића
Савета Милоја
Милосављевића
Анка Станка Боића
Тома Спасе Стојковића
Магда Јове Рајковића
Љубомир Јове Раиковића
Савета Јована Милосављевића
Перса Миленка Ђорђевића
Петар Живка Ђорђевића
Савета Петра Илића
Мага Филипа Веселиновића
Савета Ђорђа Николића
Јеврем Марјана Јовића
Стевана Станимировића
Милева Аврама Петковића
Наста Аврама Петковића
Михаило Лазе
Милосављевића
Драгиња Милете Дмитровића
Магда Ристе Петровића
Тома Обрада Нешића
Живка Стојана Живковића
Љубомир Стеве Величковића
Стевана Јове Мумџије
Елена Косте Андрића
Љубица Стевана Марковића
Станка Милована Ђорића
Наста Момчилова
Наста Стојана Илића
Перса Милосава Грујића
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1 ½ г.
1 ½ г.
6 год.
5 год.
1 год.
1 год.
11/2 г
1 год.
10 г.
1 год.

12/6
-

5.
3.
2.
6.
4.

1 год.
4 мес.
1 год.
½ год.
½ год.
½ год.

-

3.
5.
3.
4.
4.
3.

1 ½ г.
½ год.
1 ½ г.
½ год.
6 мес.
1 ½ г.
1 ½ г.
9 мес.
1 год.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 год.
1 год.
5 год.
½ год.

-

5.
3.
4.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
4.
4.
4.
6.
5.

½ год.
1 год.
1 год.
1 год.
2 год.
1 год.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
½ год.
½ год.
½ год.

12/6
-

4.
5.
5.
6.
5.
4.
5.
5.
5
4.
5.
4.

3.
5.
5.
5.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Савета Станка Терзије
Елена Младена Здравковића
Наста Митра Ђорђевића
Љуба Јове Мутавџије
Тома Косте Јовановића
Михаил Николе Ивковића
Милева Трифуна Стаића
Стана Тодора Вукомановића
Наста Јове Живановића
Коста Милоја Станковића
Наста Миленка Баштованџије
Ката Тодора Живковића
Петар Ђоке Живковића
Милева Мате Раденковића
Станија Јанкова
Алекса Лазе Јовановића
Петар Ђорђија Абаџије
Ката Мите Баћинца
Станија Попа Павла
Наста Здравка Колара
Танасије Живана
Неговановића
Марија Живана Миљковића
Стеван Миљковићев
Јован Стефановић
Савка Јоцићева
Елена Јанка Мумџије
Ђорђија Нацка Савића
Лука Ђорићев
Милан Томе Мутавџије
Наста Томе Ужара
Светозар Мите Нешића
Стева Цветка Јовановића
Марија Јоргаћева
Љуба Живка Стаменковића
Петар Станка Меанџије
Катица Саве Пантића
Перса Саве Пантића
Наста Саве Пантића
Коста Златка Кантарџије
Јаконија Николе Колара
Илија Јове Колара
Коста Јове Колара
Христа Илије Папуџије
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½ год.
1 ½ г.
9 мес.
½ год.
½ год.
9 мес.
1 год.
1 год.
3 мес.
13 м.
1 год.
4 мес.
1 год.
2 год.
3 мес.
9 мес.
1 ½ г.
1 год.
4 мес.
6 мес.
14 м.

14/6
-

4.
5.
4.
5.
5.
4.
6.
5.
4.
5.
6.
5.
5.
4.
5.
5.
4.
5.
5.
4.
5.

3 мес.
14 м.
½ год.
½ год.
14 м.
14 м.
½ год.
14 м.
½ год.
1 ½ г.
10 год
1 ½ г.
2 год.
1 ½ г.
5 год.
3 год.
3 мес.
2 ½ г.
7 мес.
2 год.
2 год.
1 ½ г.

14/6.
-

4.
5.
5.
4.
5.
5.
4.
5.
6.
5.
6.
5.
6.
4.
5.
4.
4.
6.
5.
6.
4.
6.

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

120
121
122
123
124
125
126
127
128

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

146
147
148
149
150
151
152
153
154
111

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

112
113
114
115

исто
исто
исто
исто

116
117
118

исто
исто
исто

119

Јагодине

Михаило Голуба Ћурчије
Анђелко Анте Грнчара
Атанацко Стефановићев
Перса Стевана Грнчара
Магда Игњата Дунђерина
Петар Цеке Поповића
Станија Коце Миловановића
Перса Лазе Нешковића
Михаило Анђелка
Милошевића
Илија Стоика Јовановића
Марија Станка Јовановића
Наста Тасе Јовановића
Ана Алексе Јанковића
Алексије Јанка Стевановића
Љубица Ивка Станојевића
Елена Стевана Јовановића
Ката Ђоке Веселиновића
Коста Миленка Коцића
Мита Анђелка Ђорђевића
Савета Миленка Јовановића
Љуба Тодора Гребенара
Стојанка Живана Бранковића
Елена Николе Јоцића
Ранђел Јоце Јаношевића
Милева Вељка Милићевића
Александар Вељка
Милићевића
Атанацко Миленка Павловића
Аврам Стевана Милића
Јевта Симе Милића
Ранђел Дине Стевановића
Савета Стоика Ђорђевића
Елена Ивана Мумџије
Јован Стаменка Мумџије
Наста Тасе Петровића
Перса Стаменка Ужара
Станица Миладина
Милетића
Мита Милована Бојаџије
Ката Срете Терзије
Јован Китана Трифуновића
Марија Китана
Трифуновића
Магда Станисава Колара
Перса Мате Наумовића
Перса Николе
Радисављевића
Алекса Митка Милошевића
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1 год.
1 год.
1 ½ г.
4 мес.
3 ½ г.
2 мес.
14 м.
14 м.
6 год.

19/6
-

4.
5.
4.
5.
6.
5.
4.
5.
6.

1 год.
1 ½ г.
10 г.
½ г.
4 год.
½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 год.
1 ½ г.
1 год.
1 ½ г.
2 год.
½ год.
6 год.
2 год.
1 год.

-

5.
4.
6.
4.
3.
4.
5.
4.
5.
4.
5.
4.
6.
5.
4.
3.
4.

14/6
-

5.
6.
5.
5.
3.
4.
3.
4.
5.

1 ½ г.
1 год.
2 год.
1 год.
½ г.
½ г.
1 год.
4 мес.
½ г.
2 ½ г. -

5.

2 ½ г.
4 год.
1 ½ г.
1 ½ г.

-

4.
5.
5.
4.

14 м.
½ г.
½ г.

-

5.
5.
6.

½ г.

14/6

5.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Мита Ранђела Анђелковића
Мага Митра Николића
Марија Митра Николића
Љуба Милана Меанџије
Михаил Стојадина Јовановића
Љубица Гаје Живковића
Ана Ристе Митровића
Станојка Стеве Ранђеловића
Светозар Ђорђија Папуџије
Љубица Раке Ђорђевића
Васа Петра Станојевића
Станија Милоја
Милосављевића
Вукоман Стојана Тодоровића
Петар Ранка Живковића
Панта Стојана Цреваровића
Ђорђија Николе Мутавџије
Тодор Николе Мутавџије
Алексе Тасе Калпаџије
Магда Тасе Калпаџије
Ђорђија Илије Ковача
Атанацко Илије Ковача
Михаило Стојка Ранђеловић
Петар Павле Илића
Станија Живка Панића
Тодор Глише Стошића
Милана Стеве Росића
Алекса Илије Ђорђевића
Наста Миљка Асурџије
Марија Живка Петковића
Марија Јове Терзије
Јованка Стеве Михаиловића
Станија Здравка Налбатина
Елена Ненада Лончара
Станија Петка Николића
Наста Косте Наумовића
Сава Станка Милосављевића
Јован Ђорђа Јовановића
Михајло Јове Димитријевића
Алекса Јове Димитријевића

43

1 год
11/2 г
11/2 г
2 год
2 год
11/2 г
1 год
1 год
11/2 г.
11/2 г.
1 год.
21/2 г

-

3.
4.
4.
5.
4.
3.
4.
5.
4.
4.
5.
4.

31/2 г.
1 год.
½ г.
2 год.
5 год.
1 год.
3 год.
4 год.
3 мес.
½ г.
1 год.
11/2 г.
½ г.
21/2 г
1 год.
2 год.
2 год.
3 мес.
2 год.
1 год.
½ год
2 год.
6 мес.
11/2 г.
11/2 г.
½ г.
4 год.

-

5.
6.
3.
4.
6.
5.
4.
5.
4.
4.
5.
6.
4.
3.
4.
5.
4.
4.
5.
4.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
6.

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Јагодине
исто
исто
исто
исто

207
208
209
210
211

исто
исто
Јагодине
исто
исто

212
213
214
215
216
217
218
219

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Ланиште
исто

236
237
238
239

исто
исто
исто
исто

Анка Тасе Станковића
Лазар Јеремије Баштованџије
Марија ЈеремијеБаштованџије
Ката Милића Калпагџије
Мита Миленка Баштованџије
Коста Михајла Стевановића
Марија Мате Ћурчије
Јова Илије Касапина
Стојанка Илије Калпаџије
Станија Проке Ивковића
Атанацко Симе Станковића
Марија Симе Станковића
Љубомир Сибина
Младеновића
Марија Николе Христића
Јован Танасија Младеновића
Јова Петка Ђокића
Наста Алексе Николића
Марија Алексе Николића

3 год.
4 год
2 год.
9 мес.
31/2 г.
1 год.
2 год.
9 мес.
9 мес.
2 год.
½ г.
3 год.
½г

-

4.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 год.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
3 мес.

23/6
-

4.
4.
4
5.
4.

Милева Милете Миљковића
Петар Станка Живанова
Милица Миловановићева
Мага Милована Нешића
Мага Петра Анђелковића
Мита Милена Јовановића
Мита Павле Милошевића
Никола Милосава
Јаковљевића
Марко Јакова Милете
Елена Милете Донића
Мита Ђоке Коцића
Илија Ђоке Коцића
Сава Тасе Миљковића
Перса Неше Радојковића
Перса Недељка Рабаџије
Ђорђе Ивана Веселиновића
Мита Андрије Ивановића
Живана Ђорђија Димића
Софија Стојана Стамата
Алекса Мите Стојковића
Аврам Николе Димитријевића
Јеврем Николе Димитријевића
Никола Милче Стефановића
Јеремија Алексе
Радомировића
Петрија Милосављевићева
Петар Јове Стојановића
Таса Милоша Златановића
Јеврем Миленка Станојевића

1 ½ г.
1 год.
4 мес.
1 год.
9 мес.
1 ½ г.
4 мес.
½ г.

28/6
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

3 мес.
14 мес
5 год.
4 мес.
1 год.
2 год
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 год.
½ г.
½г
3 мес.
1 ½ г.
1 г.
1 г.

4.
4.
3.
3
2
3.
2
3.
2.
2.
3.
2.
2.
3.
13/6. 6.
5.

1 г.
½г
2 мес.
1 ½ г.

-
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5.
5.
4.
5.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

240
241
242
243
244
245
246
247
248

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

267

исто

268
269
270
271
272
273
274
275

исто
Ланиште
исто
исто
исто
исто
исто
исто

276
277

исто
исто

Јелена Милована Станојевића
Мита Милутина Илића
Јеремија Стојадина Јовића
Владимир Филипа Јовића
Богдана Илије Голуба
Аксентије Ђорђе Јовановића
Јелена Милоша Митровића
Гавро Илије Ковановића
Миленија Милована
Станковића
Мага Ђурђа Стефановића
Јован Марка Станковића
Мита Живка Степановића
Петар Вучка Славковића
Фемија Обрада Стојановић
Мита Петра Станковића
Марија Јове Илића
Љубица Живка Милојевића
Сара Милосава Мијаиловић
Добросав Зарије Вуксановића
Наста Миљка Златановића
Љубица Станоја Антића
Марија Ђоке Вукашиновића
Таса Ђорђиа Матића
Мита Трифуна Петровића
Јеремија Трифуна Петровића
Јована Милоја Станојевића
Михаило Јевте Златановића
Анђелија Милоша
Трифуновића
Анђелија Милоша
Трифуновића
Миленија Симе Радојевића
Милица Симе Радојевића
Богдана Милоша Пешића
Аврам Симе Петровића
Станија Гаврила Пеђића
Наста Милована Ивановића
Милоје Милована Ивановића
Миленко Милована
Ивановића
Сима Милоја Ивановића
Милунка Обрада
Станисављевића
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9 мес.
14 м.
1 г.
3 мес.
1 ½ г.
½г
3 мес.
1 ½ г.
6 мес.

20/6.
-

5
4
5
5
4
4
4
4
4

1 г.
1 ½ г.
1 ½ г.
2 мес.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
2 мес.
½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
8 мес.
14 м.
3 г.
3 мес.
½г
6 мес.
½ г.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

½ г.

-

4

1 г.
1 г.
½ г.
2 г.
6 мес.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.

20/6.
-

4
4
4
4
4
4
4
4

1 г.
1 г.

-

4
4

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Пањевац
исто
исто

290
291
292
293

исто
исто
исто
исто

294

исто

295
296
297
298
299
300
301
302
303

исто
исто
исто
исто
Пањевац
исто
исто
исто
исто

304
305
306
307
308
309
310
311
312
314
315
316
317
318
319
320

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Симона Милоша Арсића
Петар Јове Станковића
Круна Стевана Ђокића
Тодора Петровић
Мита Јована Ђокића
Јеремија Младена Лазића
Илија Ђоке Милорадова
Јеврем Милована Милановића
Станија Андрије Мирковића
Јеврем Милије Јанковића
Јеврем Николе Стефановића
Миланија Миладина
Стефановића
Милош Анте Петковића
Васа Павка Момировића
Васа Ђоке Павловића
Стеван Јеремије
Милисављевића
Стевана Јеремије
Милисављевића
Васа Толе Ивановића
Јова Јефте Лазића
Павле Саве Лазића
Васа Тодора Милисављевића
Васа Милоша Стојановића
Милан Мите Марковића
Синђа Милована Марковића
Стана Милована Ђурђевић
Анђелија Радивоја
Милошевића
Никола Милете Милошевића
Ката Андрије Недељковића
Милован Петра Андрејевића
Васа Максима Андрејевића
Станија Гаје Ристића
Наста Васе Николића
Алекса Јове Анђелковића
Станица Лазе Игњатовића
Лаза Матеја Крстића
Савета Милета Стојковића
Јеврем Милете Стојковића
Милева Милете Стојковића
Урош Милоја Илића
Томић Пере Паића
Глигорије Петра Ђокића
Павле Петра Ђокића
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1 ½ г.
1 г.
6 мес.
1 ½ г.
2 г.
8 мес.
3 м.
1 ½ г.
6 мес.
1 г.
1 г.
½ г.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8 мес.
½ г.
1 г.
3 мес.

-

4
4
4
4

3 мес.

-

4

2 г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1½ г.
1 г.
1 ½ г.
1 г.
1 ½ г.

20/6
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 г.
4 м.
1 ½ г.
½ г.
½ г.
1 г.
1 г.
2 г.
½ г.
1 ½ г.
2 ½ г.
1 г.
1 ½ г.
2 г.
½ г.
2г

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

321
322
323
324
325
326

исто
Копривн.
исто
исто
исто
исто

327

исто

328

исто

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

Копривн.
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Рибаре

346 исто
347 исто
348 исто
349 исто
350 исто
351 исто
352 исто
353 исто
354 исто
355 исто
356 исто
357 Рибаре
358 исто
359 исто
360 исто
361 исто

Мара Миливоја Петровића
1 ½ г.
Јанићија Марјана Стојановића 1 г.
Василије Петра Јефтића
1 г.
Здравко Алексе Стојановића
1 г.
Марија Митра Кршћановића
1 г.
Тодосије Димитрија
3 м.
Марковића
Милосав Стевана
½ г.
Маринковића
Милосава Стевана
1 г.
Маринковића
Пантелија Миленка Милића
1 г.
Марица Здравка Максимовића 3 м.
Јанићије Јове Миљковића
9 м.
Ћира Мите Милојевића
1 ½ г.
Наста Стоика Пешића
1 г.
Милоје Петка Јовановића
2 г.
Јеврем Милисава Крећановића 1 г.
Јелена Милисава Крећановића 1 г.
Милунка Станка Давинића
1 ½ г.
Јована Милоја Станковића
1 г.
Марија Добривоја Ивановића
½ г.
Милица Бранка Максимовића
1 г.
Вида Ристе Миловановића
1 г.
Јелена Стевана Ђорђевића
18 м.
Стана Јове Вељковића
1 г.
Милета Стојана Вељића
½ г.
Алекса Станимира
2 м.
Младеновића
Ката Станимира Младеновића 1 ½ г.
Петар Миљка Величковића
1 ½ г.
Павле Миљка Величковића
1 г.
Анта Јакова Илића
1 ½ г.
Стевана Милутина Тирића
3 м.
Коста Николе Стевановића
½ г.
Каравилка Милосављевићева
1 г.
Стана Миладина Величковића ½ г.
Грујица Мите Лазаревића
1 г.
Јован Јакова Величковића
1 г.
Јеврем Јове Здравковића
1 г.
Наста Станоје Богдановића
3 м.
Илија Марка Цветковића
1 ½ г.
Павле Стојадина Цветковића 1 г.
Алекса Јована Цветковића
1 г.
Магда Младена Цветковића
1 ½ г. -
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-

4
4
4
4
4
4

-

4

-

4

20/6
22/6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

22/6
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

исто
исто
исто
исто
Рибаре
исто
исто
исто
исто
исто

396
397
398
399
400
401
402
403
404

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Павле Милоша Миленковића
Лазар Марка Милићевића
Пера Ђорђа Стојановића
Милан Деспота Млаћића
Васа Стеве Миланковића
Митар Марка Павловића
Мага Јове Андрејића
Милица Миленка Китановића
Јелена Алексе Митића
Јован Здравка Ђорића
Љубомир Марка Стојановића
Марија Стоиљка Николића
Антоније Стоиљка Николића
Јелена Коце Вељковића
Петрија Мијаила Стевића
Наста Ђорђија Стевановића
Наста Ивана Стаића
Коста Милете Јовановића
Радосав Недељка Стојковића
Павле Коце Стаића
Анђелија Марка Стаића
Васа Саве Тодоровића
Јелена Николе Стојановића
Јованка Стојадина
Дмитровића
Коста Живка Максимовића
Наста Андрије Николића
Милан Вучка Цветковића
Станија Илије Максимовића
Ката Мијаила Васића
Милош Миленка Миљковића
Љубомир Мите Милошевића
Јеврем Миленка Петровића
Настас Ристе Живковића
Милица Аксентија
Здравковића
Алекса Ђорђа Станковића
Наста Николе Станковића
Михаило Станка Ћосића
Јоксим Максима Ђокића
Андрија Уроша Ђокића
Сима Миљка Петровића
Михаил Стојана Јанковића
Милош Боге Здравковића
Станија Мила Стевановића
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1 ½ г.
1 г.
1 г.
6 м.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
½ г.
6 м.
½ г.
6 м.
2 г.
3 м.
2 г.
2 м.
½ г.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
½ г.
2 г.
1 ½ г.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 ½ г.
6 м.
1 ½ г.
6 м.
1 г.
3 м.
½ г.
½ г.
6 м.
1 г.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 ½ г.
1 ½ г.
1 г.
½ г.
½ г.
1 г.
1 ½ г.
½ г.
½ г.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

405
406
407
408
409
410
411
412

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

413
414
415
416
417
418
419

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

исто
Ракитово
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Јовац
исто
исто

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Јовац

Миљана Станисављевића
Митра Стаменка Дамјановића
Вујица Јове Првановића
Милосава Живка Станковића
Тодор Радосава Јовановића
Антоније Миленка Николића
Павле Ранка Милојевића
Танасије Милоша
Стаматовића
Сава Милана Здравковића
Станисав Мите Вељковића
Аврам Миленка Николића
Сава Миладина Ђокића
Антоније Станка Стефановића
Круна Стаке Здравковића
Милка Величка
Милосављевића
Мита Стојадина Стојковића
Владимир Ђорђа Пауновића
Јова Лазара Траиловића
Јована Николе Пауновића
Перса Николе Павковића
Стеван Јанка Младеновића
Никола Мите Веселиновића
Јелена Милосава Нешића
Јелена Стевана Петровића
Пера Радосава Илића
Јеврем Петра Младеновића
Смиљана Станка Стојановића
Мита Марјана Урошевића
Живан Станојла Бекића
Настас Мите Милошевића
Јелисавета Милована
Ђурђевића
Стана Петра Стефановића
Вучко Миленка Бранковића
Иконија Танаска Тувећића
Милојка Аксентија Раевића
Миљко Милојка Ћосића
Петар Ивана Милошевића
Станија Ивана Милошевића
Миланија Ђурђа Митровића
Наста Симе Живковића
Јевта Цветка Ковачевића
Марта Николе Ракића
Лаза Саве Недељковића
Стана Вићентија Вучковића
Латинка Митра Стефановића
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1 ½ г.
6 м.
2 г.
3 м.
2 м.
3 м.
1 г.
7 м.

-

4
4
4
4
4
4
4
4

2 м.
½ г.
1 г.
4 м.
2 г.
6 м.
3 м.

-

4
4
4
4
4
4
4

1 г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
6 м.
6 м.
1 г.
1 г.
3 м.
1 ½ г.

24/6
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 г.
3 м.
2 г.
½ г.
1 ½ г.
2 г.
2 г.
1 г.
6 м.
6 м.
1 ½ г.
1 ½ г.
6 м.
6 м.

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

-

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

450
451

исто
исто

452
453

Праћина
исто

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

465
466
467
468

исто
исто
исто
исто

469
470
471
472
473
474
475

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

476

исто

477
478

исто
исто

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Мијатовац

Мирјана Васе Ћосића
Милана Милоша
Милосављевића
Стеван Василија Антића
Аксентије Јеврема
Милутиновића
Иконија Јевте Величковића
Марија Миленка Павловића
Танаско Богдана Јаковљевића
Атанацко Раденка Петровића
Петрија Станимира Стојанова
Михаило Тодора Петровића
Станија Обрада Петровића
Алекса Михаила Петровића
Стева Томе Танацковића
Петар Мите Милосављевића
Митар Милије
Милисављевића
Софија Андрије Станковића
Илија Марка Јанковог
Магда Томе Величковића
Милена Веселина
Величковића
Глиша Павле Јовановића
Јове Тодосија Петровића
Јелисавета Проке Петровића
Ђока Гаје Мијаиловића
Милана Нестора Михаиловића
Васа Нестора Петровића
Милица Стојадина
Стефановића
Мита Добросава
Миловановића
Тодор Илије Нешића
Јелисавета Милована
Милосава
Наста Милутина Николића
Милован Богосава Росића
Сара Обрада Јеремића
Сава Андрије Милосављевића
Љубица Јанка Миленковића
Тома Луке Николића
Магда Мијаила Марковића
Марија Михаила Марковића
Пера Јеремије Радојевића
Јова Јеремије Радојевића
Атанасије Јове Николића
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6 м.
½ г.

-

4
4

2 г.
1 г.

29/6
-

4.
4.

1 г.
2 г.
6 м.
2 м.
1 г.
1 г.
1 ½ г.
7 м.
1 г.
2 г.
1 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 г.
1 г.
2 м.
3 г.

-

4.
4.
4.
4.

6 м.
4 м.
4 м.
2 г.
2 м.
1 г.
3 м.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 г.

-

4.

1 г.
6 м.

-

4.
4.

6 г.
1 ½ г.
6 м.
1 г.
6 м.
2 г.
1 г.
1 г.
1 ½ г.
5 г.
1 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

490
491
492
493
494

исто
исто
исто
исто
исто

Јелена Јове Николића
Илинка Стамата Станковића
Марјан Стамата Станковића
Ката Благоја Здравковића
Злата Благоја Здравковића

495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Обреж
исто

516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Јована Алексе Милисављевића
Радосав Милете Радишића
Аксентије Које Јовановића
Петрија Марка Јовановића
Станика Мате Јовановића
Смиљана Глише Милојевића
Стана Коне Станковића
Криста Миленка Милојевића
Василије Мите Миленковића
Станија Милоја Нешића
Мита Стојана Митровића
Стана Милете Митровића
Роса Стојана Јовановића
Стамена Вељка Стојановића
Негосава Јове Мишића
Анта Мите Станковића
Стојан Милете Митића
Стојан Петра Јовановића
Милен Марка Солдата
Милош Јоксима Анђелковића
Милентије Јефте
Миловановића
Милена Анте Радомировића
Милан Ђорђија Марковића
Милица Тодора Јовановића
Милена Томе Матића
Миленко Томе Матића
Милоје Јове Миленковића
Јеврем Милоје Мијаиловића
Јелена Тодора Тимотијевића
Милан Јанићија Милетића
Милосав Петра Станишића
Јана Милосава Здравковића
Јаћим Милосава Здравковића
Милен Васка Милосављевића
Петар Глише Милосављевића
Васа Милосава Мијаиловића
Миљко Лазара Јокића
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6 м.
1 г.
6 м.
1 г.
1 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.

1 г.
4 м.
2 г.
2 г.
2 г.
1 г.
6 г.
3 м.
2 м.
1 ½ г.
6 г.
6 м.
1 г.
2 м.
1 г.
6 м.
1 г.
4 м.
2 г.
1 ½ г.
2 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 ½ г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1.г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
7 м.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Обреж
исто
исто
исто
исто
исто

547
548

исто
исто

549
550
551
551
552
553
554
555
556
557
558
559

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Мита Милосава Радојевог
7 г.
Милош Гаје Симиног
6 м.
Стана Тодора Видаковића
6 м.
Аврам Крсте Ковачевог
6 м.
Милан Маринка Веселина
16 м.
Љубица Петра Угриновића 6 м.
Мита Љубисава Цветковића
6 м.
Кадовка Филипа Николића
2 г.
Живко Николе Симоновог
2 г.
Ђорђе Анте Симоновог
4 м.
Маринко Симе Миљковог
1 ½ г. Живана Глише Јовановића
6 м.
Илија Гаје Јовановића
2 м.
Божана Огњена Марковића
6 м.
Љубица Илије
2 м.
Радисављевића
Милош Луке Јаковљевића
2 г.
Миленко Ђорђија
1 ½ г. Јаковљевића
Мијаило Милована Симића
1 ½ г. Стана Стипана Симића
1 ½ г. Стана Живана Обрадовића
1 г.
Анђа Милосава Јовића
1 г.
Милена Илије Јовића
2 м.
Маргита Проке Перића
1 ½ г.
Милета Илије Мијаиловића
1 г.
Милан Илије Михаиловића
1 г.
Милоје Марка Павловића
6 м.
Петрија Милоја Радивојевића
3 г.
Панта Радивојевић
2 г.
Милосава Радивоја
1 г.
Митровића
Стамена Симе Станковића
1 г.
Петрија Богдана Јовановића
1 г.
Милена Марка Јовановића
2 г.
Стана Јована Станковића
6 м.
Павле Пауна Ристића
6 м.
Мирјана Видосава Јовановића 1 ½ г.
Љубица Милана Мијаиловића 3 г.
Миленко Павла Јовановића
6 м.
Миленија Тодора Јовановића
2 м.
Љубица Анте Јовановића
1 г.
Јана Јефте Јовановића
1 г.
Милана Стевана Јовановића
3 м.
Богосав Стевана Савића
1 ½ г.
Радисав Мијаила Савића
1 г.
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4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

574
575
576
577

исто
исто
исто
исто

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Обреж
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Варварин
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Живко Стеве Максимовића
Кадивка Николе Максимовића
Милосава Дамјана Петровића
Милојка Алексе
Станисављевића
Милош Петра Станишића
Милосав Петра Мијаиловића
Миленко Станка Стојановића
Миленко Станоја Ђорђевића
Милосава Ђорђа Илића
Љубица Стеве Богдановића
Милош Мојсила Нешића
Стана Јеремије Гаића
Јана Мите Митровића
Милоје Тодора Стевановића
Кона Стојана Мијатовића
Милан Саве Обрадовића
Милан Андрије Петковића
Милан Ранђела Ракића
Љуба Спасоја Милутиновића
Милан Милосава Ракића
Јована Николе Јовановића
Василије Николе Јовановића
Мијаило Милоја Протића
Анта Нестора Степановића
Миладин Марка Живковића
Савета Јакова Симоновића
Марија Шула Илића
Милутин Васе Вучића
Филип Среје Воиновића
Станоје Стеве Бакића
Милош Ђоке Карића
Илинка Луке Благојевића
Милисав Луке Благојевића
Тодор Стојана Станојевића
Тодор Јефте Анђелковића
Лаза Анте Вукоице
Живке Веље Лукића
Милован Јаћима Павића
Милан Мите Младеновића
Марко Благоја Филиповића
Милан Анђелка Милошевића
Стамена Алексе Среића
Лазар Здравка Јовановића
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6 м.
1 г.
1 г.
7 м.

-

4.
4.
4.
4.

3 г.
3 г.
6 м.
2 г.
1 г.
2 м.
1 г.
2 г.
6 м.
7 м.
6 м.
1 г.
7 м.
2 г.
1 ½ г.
7 м.
1 ½ г.
3 м.
1 г.
½ г.
6 м.
1 ½ г.
2 г.
1 ½ г.
2 м.
1 г.
1 ½ г.
2 г.
2 г.
1 ½ г.
1 ½ г.
6 м.
1 г.
1 г.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
1 ½ г.

26/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

617
618
619
620
621
622
623
62
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Варварин
исто
Јовац
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

642
643
644
645
646
647
648

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

649

исто

650

исто

651
652
653
654
655
656

исто
исто
исто
исто
исто
исто

Љубица Јеремије Станковића
Јована Ђоке Ристића
Симеон Ђоке Поповића
Сава Милосава Станковића
Тодосије Спасоја Крстића
Сима Јована Пауновића
Глиша Тодора Станојевића
Михаило Јефте Лазаревића
Јелена Марка Лазаревића
Јеврем Марка Лазаревића
Милена Јове Јефтића
Јована Ранђела Миленковића
Максим Симе Стојадиновића
Савка Саве Јовановића
Јована Симе Вељковића
Филип Тодора Вељковића
Јелена Милосава Живковића
Анђелија Ђорђа Ђурђевића
Станица Ђурђа Протића
Станица Ђурђа Протића
Стајмена Стојана Петровића
Петрија Милована Јовића
Стана Младена Ковачевића
Борика Филипа Томића
Криста Милосава
Трифуновића
Лука Вуле Марковића
Иван Милосава Филиповића
Мита Миладина Павковића
Сава Раке Јанковића
Милош Николе Стефановића
Стојан Радована Митровића
Стојанка Милие
Миловановића
Милосава Добросава
Младеновића
Милосав Милоша
Марјановића
Велика Вељка Ђурића
Милосава Ивка Вућкова
Неда Стеве Милојевића
Ката Ђорђа Новаковића
Милка Саве Станковића
Милица Саве Станковића
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½ г.
2 м.
1 г.
1 ½ г.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
6 м.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
2 м.
1 г.
1 ½ г.
1 г.
1 г.
1 г.
6 м.
½ г.
1 г.
6 м.
1 г.
1 г.
2 г.
8 м.

26/6.
30/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
6 м.
6 м.
3 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

6 м.

-

4.

6 м.

-

4.

6 м.
3 м.
2 г.
2 м.
3 м.
1 ½ г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

657
658

исто
исто

659
660
661
662
663
664
665
666.
667

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679

исто
исто
Равново
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Рамново
исто

680
681
682

исто
исто
исто

683

исто

684
685
68
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

исто
Острик.
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Мијаило Мијаила Нешића
Томанија Илије
Миловановића
Радоје Андрије Стаматовић
Милосав Раке Новаковића
Милосава Ђоке Ристића
Станија Милете Митровића
Ката Симе Павловића
Живка Стеве Плањанина
Живка Максима Симића
Благоје Јанка Милосављевића
Миленко Тодора
Милосављевића
Живко Стоика Марковића
Митра Ристе Марковића
Стаменко Вучка Јовановића
Никола Станка Матића
Мирча Ђоке Митровића
Милоје Милете Филиповића
Милка Миленка Стевановића
Милосава Стоке Стоковог
Милана Миленка Марковића
Мара Саве Митровића
Коста Богдана Петковића
Савета Марка
Станисављевића
Милосава Симе Стевановића
Алекса Стеве Глишића
Милосав Милоша
Дамјановића
Аксентије Ранђела
Миловановића
Магда Вучка Марковића
Станова Миленка Николића
Петар Ристе Крстића
Јеремија Николе Тодоровића
Иконија Матије Митаковића
Вучић Марка Николића
Милисав Станојла Петровића
Павле Миленка Петровића
Милета Стојана Јовановића
Ђорђе Панте Крстића
Радојка Станоја Илића
Неша Петра Живановића
Петрија Анте Јовановића
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1 ½ г.
2 г.

-

4.
4.

3 м.
6 м.
2 г.
2 ½ г.
6 м.
2 г.
1 г.
6 м.
6 м.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2 г.
1 ½ г.
1 ½ г.
1 ½ г.
6 м.
1 г.
1 г.
1 г.
2 г.
1 г.
1 г.
2 м.

30/6.
30/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2 г.
2 г.
2 м.

-

4.
4.
4.

8 г.

-

4.

2 г.
2 г.
6 м.
2 г.
4 м.
6 м.
2 г.
6 м.
6 м.
6 м.
6 м.
2 г.
3 м.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

697

исто

698
699
700
701
702
703
704

Трешњ.
исто
исто
исто
исто
исто
исто

705
706
707
708
709
71.
711
712
713
714
715
716
717
718

исто
исто
исто
исто
исто
исто
Трешњ.
исто
Сињи вир
исто
исто
исто
исто
Мајур

719

исто

720
721
722
723
724
725
726
727
728

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

729
730
731
732
733
734
735
736

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Марија Милоја
Милосављевића
Јанаћко Јована Мишића
Грозда Ристе Миловановића
Василија Мијаила Петровића
Магда Јанићија Милутинова
Илија Милоша Радосављевића
Стева Радована Стевановића
Милена Милисава
Мијаиловића
Станица Јакова Гоикова
Стојан Радисава Благојевића
Стојна Радивоја Лукића
Кумрија Милоја Нешића
Станија Петра Стаменкова
Милентије Милете Лукетића
Јеврем Благоја Матића
Магда Ивана Китановог
Милорад Милоша Тодорова
Томанија Милосава Милетића
Лука Анте Радивојевића
Наста Милутина Прокина
Наста Ђорђа Радивојевића
Милисав Милана
Радосављевића
Димитрије Милосава
Марковића
Сава Милосава Марковића
Живка Васе Јанковића
Анђелија Милисава Нешића
Марица Петра Јовановића
Марко Петра Јовановића
Живка Уроша Јовановића
Атанацко Стевана Мишића
Ружица Милоја Миленковића
Круна Милована
Миленковића
Станица Јована Марковића
Радисав Стеве Марковића
Милан Паунка Николића
Милосава Паунка Николића
Милисав Николе Којића
Ђура Анте Којића
Никола Николе Ратковића
Благоје Матије Стевановића

56

2 г.

-

4.

7 м.
6 м.
3 г.
2 г.
2 г.
7 г.
8 м.

30/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

2 г.
1 г.
6 м.
1 г.
3 г.
1 г.
2 г.
2 г.
2 г.
2 г.
6 м.
2 м.
2 г.
6 м.

30/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

6 м.

-

4.

2 г.
1 г.
6 м.
2 г.
4 г.
6 м.
1 г.
1 г.
2 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

6 м.
3 г.
3 г.
6 м.
7 м.
1 ½ г.
3 г.
6 м.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
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737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

Исто
Исто
Исто
Исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Мајур

Милојко Живана Пироћанца
Благоје Живка Ристића
Обрад Станисава Марјановића
Ристосија Николе Нешића
Велимир Васе Јанковића
Стојна Станоја Ранђеловића
Станко Петка Николића
Стојан Петра Вељкова
Коста Милоја Вељкова
Станко Милоја Алексића
Милорад Милосава Павловића
Станоје Милутина Радојковића
Вукоман Недељка Ранђеловића
Милица Павла Јоцковића
Коста Миладина Радојковића
Сава Ђоке Јанковића
Милунка Неше Павловића
Наста Косте Алексића
Анта Миленка Коћаровог
Јефта Зисе Станојевог
Милосава Алексе Јовановића

2 м.
6 м.
6 м.
1 г.
6 м.
1 ½ г.
6 м.
2 г.
2 г.
2 м.
6 м.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
6 м.
6 м.
6 м.
1 г.
6 м.
1 г.
6 м.

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
Катун
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

Василије Милована Марковића
Милана Мике Тодоровића
Анта Милоја Анђелковића
Милунка Марка Живковића
Милица Марка Живковића
Стојан Милосављевић
Никола Ђорђија Стевановића
Петар Марка Стевановића
Коста Милоша Николића
Анђелија Милоја Нешића
Станојло Милоја Стевановића
Василије Стојана Филиповића
Милета Павла Јефтића
Јованча Мијаила Јефтића
Кона Саве Ђокића
Милосава Милете Ђокића
Милица Јефте Петровића
Милосава Милана Петровића
Убавка Стеве Станковића
Живана Милована Митровића
Јована Николе Милетића
Милоје Филипа Воиновог
Иконија Миладина Јефтића
Милета Марка Станковића
Живана Милана Петровог
Илија Јакова Гојковог
Милица Милосава Стојановића
Стана Ђоке Марковог
Стана Симе Стојановог
6 м.
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Марко Миљка Милојевог
3 м.

1 ½ г.
2 г.
2 г.
3 г.
6 м.
1 г.
6 м.
1 г.
6 м.
6 м.
2 г.
6 м.
2 г.
1 ½ г.
2 м.
1 г.
2 м.
2 г.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
6 м.
1 ½ г.
1 г.
6 м.
2 м.
1 г.
6 м.
-

30/
6.
4.
4.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
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788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

802

исто

803
804
805

Катуна
исто
исто

806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825.
826
827

исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

828
829
830

исто
исто
исто

Миладин Павла Ђорђевића
Ката Марка Петровића
Марија Арсе Станковића
Живко Петра Ђорђевића
Лаза Милосава Станишића
Станија Петронија Ђорђевића
Сима Стевана Нићиног
Драги Тимотија Павловића
Убавка Живка Стаменка
Стојанка Гаје Станојевића
Ката Николе Благојевог
Љубица Јове Петровића
Јовица Милете Урошевића
Кона Јанићија
Милосављевића
Василије Милована
Урошевића
Димитрије Тодора Урошевића
Бојна Јове Милошевића
Милентије Николе
Михаиловог
Милосав Радоја Милутиновог
Милоје Крсте Јовановића
Кона Васе Јовановића
Станка Раје Миљановог
Петрија Огњена Милошевог
Никола Милана Милошевог
Кона Маринка Миљковог
Милан Миленка Миљковог
Миладин Јове Ђикића
Јова Неше Стојковог
Каравилка Цеке Петровог
Станија Мите Живковог
Радоје Мите Живковића
Спасое Мите Живковог
Анђелија Андрије Ивковог
Миленко Јефте Милојевог
Јова Мијаила Милојевог
Пера Станоја Николића
Милосав Стојана Митковог
Кона Јефте Стаменковог
Милана Стојана Ђорђевића
Стојана Живадина
Раденковића
Никосава Ристе Цветића
Лаза Јефте Поповића
Каравилка Саве Обрадовића
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1 г.
6 м.
6 м.
1 г.
7 м.
2 м.
6 м.
2 м.
1 г.
2 г.
6 м.
3 м.
1 ½ г.
2 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

6 м.

-

4.

2 г.
6 м.
6 м.

30/6.
-

4.
4.
4.

2 г.
2 г.
2 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
2 г.
3 м.
1 г.
2 м.
2 м.
1 г.
1 г.
2 м.
2 м.
6 м.
2 г.
1 г.
1 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1 ½ г.
3 м.
3 г.

-

4.
4.
4.
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831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

исто
исто
исто
исто
исто
Буковче
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто
исто

847
848
849
850
851
852
853
854

исто
исто
Буковче
исто
исто
исто
исто
исто

Илија Јове Стојановог
Гавра Јована Стевановића
Марица Јована Стевановог
Милана Јована Стевановог
Аница Јована Стевановог
Милица Ивка Миленковића
Стана Косте Илића
Димитрије Анте Сибиновића
Мита Николе Петровића
Стева Живка Ђурђевића
Мијаило Милоша Петковића
Станија Петра Николића
Стана Василија Ђорђевића
Александра Иве Ристића
Јеврем Иванче Тодоровића
Добросав Антонија
Михаиловог
Милица Стеве Стојановог
Милош Стеве Јовановића
Милосав Мите Спасића
Стева Милете Ивковића
Анта Стојадина Станојевог
Аница Марка Спасића
Стана Ђоке Нешића
Стева Петка Јовановића

17. децембра 1848.
у Јагодини
(АС, НОЈ, Ф X, р-89/1848)

1 г.
2 г.
4 г.
2 г.
1 г.
1 г.
½ г.
1 г.
7 м.
½ г.
2 г.
1 г.
1 ½ г.
2 м.
9 м.
1 г.

-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

6 м.
1 г.
2 м.
2 г.
1 ½ г.
2 г.
2 г.
8 м.

30/6.
-

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4

Ђорђе Малаћ
Физ. Окр. Јагод.

32.
Јагодина, 17. децембра 1848. године
Извештај Др Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа - Начелству
окружја јагодинског о достави Главног протокола пелцованих лица у
Јагодинском округу
Славноме Началничеству
Окружја Јагодинског
Под Н 52 23 Новембра предао сам Славном Началничеству Главно о
Калемљењу богиња известије, и извод протокола са свим пак достављено
Славноме Началничеству главни Калемљени лица протокола по 854 бројева,
калемљене деце.
Н 56
У Јагодини 17 Декемвриа 1848
Ђорђе Малаћ
Физ. Окр. Јаг.
(АС, НОЈ, Ф X, р-90/1848)
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33.
Јагодина, 31. децембра 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о слању извештаја окружног физикуса Ђорђа Малаћа о стању здравља у
Јагодинском округу за 1848. годину
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества окружја Јагодинског
Известије
Годишње известије о стању здравља за већ изтеклу ову 1848. годину,
добивши Началничество окружја Јагодинског од окружнога физикуса г. Ђорђа
Малаћа, доставља га у оригиналу Високославному Попечитељству внутрени
Дела на даљи поступак.
Но 4845.
31. Декемвра 1848. год
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началник окружни
Почасни Књажев Ађут.
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848)
34.
Јагодина, 30. децембра 1848. године
Годишњи извештај физикуса Јагодинског окружја Ђорђа Малаћа за 1848.
годину поднет -Начелству окружја јагодинског
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Годишње Известие
Окружје Јагодинско ограничава се Окружјем Ћуприским, Крушевачким,
и Крагујевачким, и раздељено је у два Среза, Темнићски сиреч, кога је
положеније равно, и Левачки, који се сав у брдима састои. Главна овог Окружија
варош јест Јагодина, где се Началничество, и Окружни суд налази, такођер Суд
Примирителни, Школа са три нормалне класе, школа особена за васпитание, и
поученије у послови женског пола, има своју цркву и Протопрезвитера, и више
пароха, који своје курије по наији раздељене имају. Варош Јагодина трудом и
примерним управленијем старешинским у леп је поредак доведена, тако у
главној чаршији гди се сваке суботе пазар, на који из сви окружни села, сељаци
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сваштана продају доносе, обдржава; находе се три чесме, које лаку и изобилну
воду лију. Чаршија, и многи други главни сокаци су каменом постављени јесу,
по сред вароши тече река Белица, која од села Белице где се знаменита Стаклена
Фабрика находи тече, и варош на две стране дели. Положеније вароши Јагодине,
није најбољи, и доста нездраво, будући се у низији, и од свуда брдима обкољена
находи, и због тога ваздух никад у умереном движенија није и тако многа и
разна испаренија, која се движенијем атмосвере разносу, заостаје и место ово
доста нездраво причињава.
Месец јануар показао се доста строгом зимом, која се од 1-ог до 19
непрекидно трајала, снег је изобилни са ледним северним ветром вејао; од 19-ог
до конца овога месеца зима тако је попустила, да је време сасвим пролетно било;
владање овог месеца болести биле су понајвише катаралне и реуматичерске, као:
катаралне и реуматичне грознице, које су понајвише са карактером частричнонервозним скопчане биле, честе су такођер биле задиркивање у персима
находиле се части, као: pleuritis- pneumonia/ болести ова по познатим лекарским
правилима, и по карактеру болести различитим лековима као/emeticis,
diaphoreticis, purgativitis antiphogistici/ видао јесам. У почетку месеца фебруарија
зима је сасвим попустила и владати које са лепим и топлим данима очистио
земљу од ледене коре и распочивши снег лепо је земљу наквасио и за плодове
преуготовио. Оне неке које су прошлог месеца царствовале болести ни овог
месеца престале нису, честе су овог месеца биле грознице разног типуса, као:
свакидашње, тридневне, и четвородневне. Месец Март кишовитим и ладним
временом прекомерно разликовао се, карактер болести био је катарално
реуматични, до половине овог месеца, а од половине до конца гастрични
карактер превасходно је, и то понаивише под видом попуштајуће грознице,
число кајектическе болести, као: јектике, костобоље, даљкова и шкрофула, и
други овог реда било је знаменито.- Месец Априлија из почетка било је
пријатно, од 7-ог пак до 15-ог ладан и ветровит од 15. до конца месеца кишовито
и честа грмљавина, болести овога месеца наивише узнемиравале су попуштајуће
грознице Катари; Месец Мај у првој својој половини био је сасвим неугодан,
ладна киша са северним ветром све до 15. овог месеца трајала од 15 до конца
време прилично; Оне исте које су прошлог биле болести, ни сада престале нису,
но придружиле су им се јошт и реуматичне.- Јуни месец прекомерном и
жестоком врућином одликовао се жестока врућина целог овог месеца несносно
је трајала, кише нинаимање; поред попуштајући грозница које су са карактером
гастричним склопљене биле, налазиле су се и гастрично-билиозне, како
попуштајче тако и гастрично биулиозне грознице, врло су добро са ... лечиле се,
ако само није много закаснило се, поред или после ..., добро је деиствовала...,
свако наравно на свом месту. Врућина и суша која се прошлог месеца са
великом на здравље житеља...царствовала, наставила је месеца Јулија и даље
всвоје течаније, кише и грмљавине, од чимби се ваздух о многи хрђави
испаренија очистио, велика она запара ублажила, нимало било није, царствујуче
овог месеца болести биле су грознице разног типуса, понаивише са гастричноболиозним карактером скопчане, теченије болести било је прекомерно спора,
кризе понајвише на знање показивале су се. Месеца Аугуста ни у чему од месеца
Јулија разликовао се није, оне исте болести, са истим карактером налазило се
због употребленију зелена воћа и срдобоља. Септембра месеца тако у почетку
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принео је кишу и то ладну, и превелика она врућина, нагло се у велику ладноћу
преобратила, зато овога месеца поред попуштајући грозница, срдобоља, а
највише пролив код деце, које су од грознице ослабила, пак у овои грезвичаинои
ваздуха промени, од родитеља свои нечувана назебла, и која су пренебрегнута
била, многа и умирала. Месец Октобар раван је био сасвим Септембру, овога
месеца Холера по други многи, баш и самом Књажеству Сербије мести доста
јако ... и нама је у походе дошла, но само на два лица показавши се даље је пут
свои предузела, и варош као и окружије наше до данас у миру оставила.
Новембар Месец од сви наибољи био, и осим по гди гди гди налазеле се
грознице скоро никакве друге болести узнемиравале нису, време овог месеца
особито грозно било.- Декемврија Месеца такођер за обште здравље било је
благополучаино, и осим реуматически, и катарални грозница, и врућица се на
некима показала.
Число болесника состоше од 280 лица које су од разни гореизложени
болести патили, наивече число од ови 280 лица јесу људи из Стаклене Фабрике,
и варошани но не сви доста су се на лекара навикли, но веће число јошт на
враченије и бабске лекове држи, и тек обда Лекара зовне, кад већ бабско
сујеверје ништа не помогне, но болесника у краињој слабости стање доведе сад
лекар чудо треба да покаже, и болесника одма подигне, ако то не може онда
ништа не зна. Сељаци наимање су лекару привикнути ербо ако им се у њиовим
замршеним болестима првим леком не помогне онда з`Богом и више не долази,Стока од сви њои своиствени болести, као чуме, и црног пришта спасена је била,
само су овце од богиња и рогата марва по неки места од младе горе потровала се
и боловала, нека и мањкала, но како се народ поучио, како са болном стоком
поступати има, сиреч да таки од перви на крв из расечена ува пусти, тако су
после многа говеда преболела.
Народ у смотренију ране и пића сасвим просто живи, придржавањше
љути и кисели јела, била, и црвена лука, проје више него пшенична леба једу,
црно вино и ракију добро пију, и као велико здравше нагоде.
У смотренију бакалског еспапа, нарочито продаја отровни ствари, као
што сам и у приђашњим примеченим известијама приметно да се наијачи
отрови, као:/ Арсеник.../ по дућани јавно продаје, које је одвећ опасно, и нуждно
би било да Славно Началничество онима који такове ствари продају наложи, да
такове отровне ствари не напоље, и сваком под руком, но под затвором држи,
ербо се иначе лако несретни случај догодити може.
Сарањивање мртви телеса прие 24 сата не бива.- Судеиско Лекарски
случајева, осим Свидатељства ради способности издржавања телесне казне,
какови сам доста издао и други разни случајева, под Но 4, 6, 12, 18, 25, 26, 27,
28, 39, 42, 44, 50, 53, 56, 58. које сам по налогу Славног Началничества, као што
се под изложеним нумерама и у мом деловодном протоколу находи.чрезвичајно ништа догодило није.
Дело калемлења, како у вароши, тако и у вилајету доста уредно иде,
будушче народ, осведочен по ползи обшчеполезнитом заведенију, лепо склонио,
и ја сам од Месеца 5. Јунија, до 25-ог истога Месеца каламио 854 душе, са врло
добрим успехом будући се све лепо примило; на то приспе од високославног
Попечитељства внутрени дела предписаније ради устројенија полиције
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Санитетске због царствујуће Холере, и тако сам по налогу Господина Началника
дело каламљења изоставити морао. Главно од калемљења Известије, Извод
протокола, као и главни каламљени лица протокол, као што се из Но м52, 56.
видети може Славном Началничеству поднео јесам.
Стање лекарске струке, доста је незгодно и мучно, будући многа
сујеверја владају, а и назови лекари, и фушери иначше се код нас находе, који
свет само глобе, и поверење окружног лекара кваре, такови између проћи Панта
Ристић, а и неки сад овде находечше турчин, коме у лечењу како спољашни,
тако и внутрени болестијавно упушта, будући пак да се такове варалице који
знање своје никаковим документима осведочити не могу, него из ..., по смислу
предписанија високославног Попечитељства внутрени Дела од 4-ог Марта 1846
СНо 367 трпити не могу, тога ради Славно Началничество умољавам, да би
горенаведеним назови лекарима строго наложити изволило да се такови од
сваког лечења како сапољшним тако внутрени особито, окану и оставе.
Но 59.
У Јагодини 30-ог Декемврија 1848.

Ђорђе Малаћ
Физикус окр. Јагод.

(АС, МУД-С, Ф III, рн 15/1848)
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35.
Јагодина, 15. априла 1849. године
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину априла 1848.
године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
По струци Санитетскои Началничество ово, са сваком покорношћу
високославно Попечитељство внутрени Дела извештава, да Народ овог Окружја
ние наи бољег здравља по томе, шро се на многим житељима грозница појавила,
која иј за кратко време у ватру баца, и као врућица из ове рекло би се да
производи, од које се доста умире, а стока вообште здрава.
Но 1183.
15. Априла 1849 год.
У Јагодини

Началник Окруж.
Почас. Ађу. Књажев
Подполковник,Кавалер

Писар М. Недељковић

Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф II, р-6/1849)
36.
Јагодина, 30. априла 1849. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину априла 1849.
годину
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Да би високолсавно Попечитељство внутрени Дела, о стању здравља
Народа поменутог окружја сведеније имати могло, овим Га началничество ово
понизно извештава, да е таково за пр. 15 дана како у Народу тако и стоци
пожелателно било.-
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Но 1415.
30. Априла 849 год.
У Јагодини
Писар Недељковић
(АС, МУД-С, Ф II, р-6/1849)

Началник Окруж.
Почас. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

37.
Београд, 23. јуна 1849. године
Попечитељство унутрашњих дела доставља – Начелству окружја
јагодинског Уредбу о издавању лекарских свидетељства
Начаничеству Окр. Јагодинског
Издавање лекарскога свидетељства или лекарског мненија важна је част
дужности лекара налазећи се у званиу, јер од таковог често зависи поседовати се
имајуће решение; а и судеиска пресуда почастно оснивати се доста пути на
онакво Свидатељство. По чему се види да од лекарскога Свидатељства може да
зависи не само имање, често слобода, и сам живот појединога лица, но и
спокојство целе једне фамилије, и зато кад је ово лекарско свидатељство од
онакове важности не сме оно да буде само површно сачињено, но нуждно је, да
буде строго по чистои савести и на темељ лекарске науке израђено, мора
брижљиво и са наивећом предострожиосћу састављено бити. Свидатељство
оваково даље треба да је добро основано, доста тачно, истинито, известно и
опредително, разговетно и јасно а и по нужди, избегавајући све измишности
треба да буде доста обширно и содрженије његово мора у добром поретку
изложено бити.
Будући је тако Попечитељство внутрени Дела приметило, да неки у
звањима налоге за окружне лекаре и физикусе височаише издате; а
ненабљудаван при сачињавању овакови Свидатељства ону точност какову овако
важан задатак овим зактева; то се овим налаже и тамошњем Началничеству да
свом окружном лекару закаже, да у напредак на издати се имајућа Свидатељства
или мнениа лекарска наивећу предострожност обратити има; како би таково
Свидатељство не само по совести, но и по основоположенијима лекарске науке
потреби и нуждни соотвестствовати могло.
Да се пак једнакост при сачињавању та у речистојећи лекарски
Свидетељства или ,менија заведе, налаже се строго: да свако онаково
свидетељство или мненије, из следејући части састои.
1) Мора имати надпис лекарско Свидетељство или лекарско мненије са
кратким назначенијем предмета сверху чега се даје.
2) Мора имати увод т. ј. мора се назначити зашто се таково
Свидатељство даје сиреч: дал по каквом налогу, решеније, или пак само на
захтевање и то чије.- Дал сверхукакви вопроса оно се даје, дал у присуству каква
званична лица – где и када је учињено изледованије служеће за основ онаквог
лекарског мненија.
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3) Мора содржавати цело изледованије предмета, случај: сва
обстојатељства, која за објаснити ствар служити могу. Та обстојјатељства морају
се изложити у оном истому реду у ком су познате постојала; а то не само она,
којае је лекар по собственом искуству дознао, но и она, која је показивало други
лица и именом кои дознати могло, само ако су веродостоина.
4) После овога изложенога следује мненије лекарско у строгом смислу,
сиреч: лекар из свега дознатога изводи закљученије своје, и нарочито: шта је он
по учињеномизследованим оснивајући се на основоположеније лекарске науке
пронашао, и одговара ће затим по чистои савести и по његовои дужности на све
оне њему предложене вопросе, а то у оном реду, у ком су њему предложене
биле.
5) По овом лекар закључује своје Свидатељство наведши: како је он све
у Свидетељству стављено само по точно предузетом изследованим, по чистои
совести, и подписом и печатом потврдити непропушта; стављајући напоследку
дан и годину, кад је таково Свитељство и мненије одпустио.
Изложена ова правила у смотренију лекарски Свидтељства нека
Началничество у копији преда свом окружном лекару ради његовог управленија;
а и само нек се постара, да у датои прилики свом лекару јасне вопросе у
призреним решити се имајуће ствари предлаже, имајући бдити, да се иста свакад
строго ова правила придржава.
СНо 954.
23. јунија 849. год.
У Београду
Началник Санитетског отеленија

Попечитељ внутр. Дела
Полковник, Кавалер
И. Гарашанин

( АС, НОЈ, Ф X, р-64/1849)
38.
Јагодина, 21. јула 1849. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о добијању Уредбе о издавању лекарских свидетељства
Попечитељству внут. Дела
Но 2572.
21. јулија 1849. год.
У Јагодини
Копију предписанија високославног Попечитељства внутрени Дела од
23. пр. м. СН 954. у истои изложеним правила у смотренију лекарски
Свидатељства пошиље вам Началничество с тим налогом да се по истои убудуће
наиточније у подношењу лекарски Свидетељства или мненија управљате и ...
исте Началничество ово увдомити.67
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II
Предписаније високославног Попечитељства внутр. Дела под 23. пр. м.
СНо 954. Началничеству овом одпуштено у коме је изложено правило у
смотренију издавања, лекарски Свидатељства или мненија физикусу . Ђорђу
Малаћу сообштило препоручивши му у предњим држати се имајуће ствари
точно набљудавање истога као што ће му и Началничество у свакои прилици на
руци бити.
Овим пох. Попечитељство за дужност почитује Началничество понизно
изволити.
Началник
Ј. Наумовић
У од. Писара
В. Нешковић
(АС, НОЈ, Ф X, р-64/1849)
39.
Јагодина, 5. октобра 1849. године
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о добијању Уредбе о издавању лекарских свидетељства
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Предстојећим Славно Началничество известити непропуштамо да смо
копиу предписаниа високославног попечитељства внутрени дела од 23 јуниа т.
Г. РН 954. у смотрениу издавања Лекарски свидетељства примио и да ћу се
точно изложеном у вишехваљеном предписаниу правила придржавати, молећи
Славно Начелничество да ми убудуће сваког свидетељства, или мнениа
лекарског предмет писмено предложи.
Н 30.
5. октобра 1849.
у Јагодини

Ђорђе Малаћ
Ово. Окр. физ.

(АС, НОЈ, Ф X, р-64/1849)
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Ђођре Малаћ

Име и презиме

Из Осека у Славонији

Одакле је родом

29 година

Колико је година стар

Ожњен деце нема

Је ли ожењен и имали деце и колико

У Пешти при унивезитету како диплома сведочи

25-ог новембра 1847 .

Гди је науке особите свршио, и какову
Диплому или Документ на то има
Је лиу гди пре служио или приватизирао и
колико година
Када је у садашњу службу ступио

Ово је друга година

Колико година у Србији служи

Србски, латински, немачки, мађарски

Које језике говори

Зна добро

Зна ли Србски говорити читати и писати и
колико
Распитујели и Испитујели болести међу
мештанима и народу
Даје ли прописане лекарске рапорте 15-то
дневне и 8 дневно
На ком језику и како сачињава те рапорте

У Осеку 1. годину-Београду 7. месеци

69

Испитује добро
Даје
На србском
Точан у давању мненија
Кад га зову иде

Је ли точан и совестан у давању рапорта по
судејској стрци
Иде ли болестницима који га зову приљежно

Учтив

Држи ли уредно апотеку и даје ли по таковој
лекове
Је ли приљежан и то на у калемљењу крављи
богиња
Сочињава ли и подноси ли уредне протоколе
о некалемљеним
Какови је према својим болестницима а и
другима
Какови је према својим претпостављеним

Променљиве

Какве је нарави

Таи само пороке има, што је среброљубију склоњен

Има ли порока

Апотеку држи, и лекове болестницима даје, а како наплаћује незна се
Јест
Сочињава и подноси
Добар
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Званије

Кондиут листа за физикуса окружја јагодинског
Ђорђа Малаћа

Медицине доктор

1850. година

40.
Јагодина, 31. јануара 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јануар 1850. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Настојећим известијем овим, Началничество ово са сваком покорношћу
високославном Попечитељству внутрени Дела учтиво јавља, да се никакова
болест у народу овог окружја појавила није, окрем што су се велике богиње по
известију Примирителног ово варошког суда на једном лицу именом Дамјану
Пироћанцу 30. година старом који је пре две године из Турске населенија ради
овди дошао, појавиле,- а уосталом како међу народом, тако и у разновидној
стоци здравље добро.
Но 280
31. јануара 1850. год.
У Јагодини
У одсус. Писара
Практикант
Василије Нешковић

Началник Окружја
Књаз. Ађут.
Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф I, р-6/1850)
41.
Београд, 16. фебруара 1850. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о годишњем извештају
Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа
Началничество окружија јагодинског спроводи поднето му известије
физикуса окружног за прошлу годину, примичавајући, да је навод Г. Малаћа
неистинит што се тиче назови лекара, и да је он крајње неспособан.
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16. фебруарија 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850. годину, бр. 294)
42.
Београд, 16. фебруара 1850. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о одбијању Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа да лечи неке људе у Ћуприји
Начелство окружја јагодинског по предписанију од 30. Декемвра пр. год.
СНо 2848. узевши од физикуса окружног Ђорђа Малаћа изјасненије: због чега
он није хотио на позив у Ћуприју ићи, да тамошњим житељима и казначеју
помоћ лекарску даде, шаље исто на решеније.
16. фебруарија 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол, бр. 296)
43.
Београд, 19. фебруара 1850. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о молби Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа за одсуство
Начелничество окружја јагодинског молбу свог окружног физикуса
Ђорђа Малаћа доставља који жели 1 месец дана од дужности одсуствовати и
предлаже на решеније.
19. фебруарија 1850.
Нек му се дозволи само на 24 дана одсуствованије.
23. фебруарија 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850. годину, бр. 282)
Ђорђе Малаћ моли да му се рок одсустванија још за 8 дана продужи.
1. априла 1850.
Одобрити му 8 дана јошт одуствовати, али у исто време Началничество (
окружја јагодинског) известити.
8. априла 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850)
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44.
Јагодина, 31. марта 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину марта 1850.
године

Високославному Попечитељства
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
На основу получени 15-то дневни известија срезски, ово окружном
Началника, Началничество ово високославному Попечитељству внутрени Дела
јавља, да је стање здравља, народа а и марве пожелателно, осим што овце од
метиља а јагањци зар од слабостиа затим скапавају.
Но 1180.
31. марта 1850. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

У одсуству Началника
Помоћник капетан
Димитрије Миленковић

(АС, МУД-С, Ф II, р-13/1850)
45.
Јагодина, 2. маја 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за април 1850. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја јагодинског
Известије
Настојећим месечним известијем Началничество окружја Јагодинског
високославном Попечитељству внутрени Дела учиво јавља, да је народ
поменутог Окр. као и стока за пр. м. Април здравља доброг био, осим што се по
гди којим местима мале богиње без да су жертви принеле наоде.
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Но 1550.
2-ог Маја 1850. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф II, р-43/1850)

Началник Окр. Јагодинског
Почест.Ађ. Књажески
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

46.
Јагодина, 6. маја 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о пријему расписа у вези са пелцовањем од крављих богиња
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества окр. Јагодинског
Известије
Примивши началничество ово, Распис високославног Попечитељства
внутрени Дела од 6 пр. м. СНо 561. у смотренију предузети се имајућег
Пелцовања Крављи богиња, учинило је нуждни корак,- о чему и Предхваљено
Попечитељство понизно извештава.Но 1421.
6 маја 850 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

За г. началника Окр.
Помоћник капетан
Димитрије Миленковић

(АС; МУД-С, Ф II, р-59/1850)
47.
Јагодина, 31. маја 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину маја 1850. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
На основу получени 15-то дневни известија Срезски Началника и ово
окружног физикуса, Началничество ово, у покорности извештава високославно
Попечитељство внутрени Дела, да је стање здравља како људства тако и марве
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благополучно, премда су се мале богиње у Рековцу среза Левачког и велике
овди у вароши појавиле, но опет нису жертве никакове учиниле.
Но 1971.
31. Маја 1850. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф IV, р-37/1850)

У одсу. Началника
Помоћник Капетан
Д. Миленковић

48.
Јагодина, 5. јуна 1850. године
Изештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему расписа о укидању забране за продају стоке у Аустрији
Високославному Попечитељства
внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
Из расписа високославног Попечитељства внутрени Дела од 27. пр. м.
СН: 755. видило је Началничество ово, како је забрана која је на Граници
Аустријској постојала да се из Нашег Отечества како овце, тако и коже овче и
пресна вуна у Цесарију непреноси дигнута,- тако да се одсад и из Србије
поменутог рода стока без задрежавања у ону страну преносити може, о чему је
Средскои подвдомственим Срезски Старешина и Трговце у овом Окружју
наодеће се известило,- о чему почитује себи за дужност и Високославно
Попчечитељство учтиво известити.Но 2050.
5. јунија 850 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф IV, р-37/1850)

У одсуству Г. началника
Помоћник, Капетан
Димитрије Миленковић

49.
Јагодина, 11. јула 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему расписа о престанку опасности од говеђе куге
Високославном Попечитељству
внутрени Дела
Началника окр. Јагодинск.
Известије
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Распис високославног Попечитељства внутрени Дела од 26. пр. м. СНо
983. у смотренију том гласећи, сиреч, да се дозвољава на положени начин у ...
посао ићи. Поводом тога што је Говеђа куга у Окружју Крајинском, а и у
Бугарској изчезла, као и у суседном Књажевству Влашкој од своје свирепости
попуштати почела,- примивши Началничество ово, дало га обнорадовати у
подручним му Окружју, о чему Предпохваљено Попечитељство понизно овим
известити за дужност почитује.
Но 2393.
11 јулија 850 год
У Јагодини

За г. Началника Окр.
Помоћник Капетан
Миленковић

Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф IV, р-14/1850)
50.
Београд, 22. јула 1850. године
Решење Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
о укидању тромесечних извештаја окружних физикуса
Началничеству Окружиа Јагодинског
Као што е расписом Попечитељства внутрени дела од 31. јануара 1846
године РН 145 наложено, Лекари Окружни имају подносити за Попечитељство
овамо надлежном окружним Начелничествима и 3/м. известиа ... остали редовна
и прописана по дужности њиовои известија оба почем они морају и при сваком
чрезвичаином случају потребна лекарска известиа давати; осим већ редовна
месечни: то е Попечитељство ради њиовог олакшања имају преписке решило, да
се одсад изостави и укине подношење 3/м. известие и место овог само еданпут у
години и то концем године да лекари своја годишња као главна известиа сваки
свом Окружном Началничеству подносе, кои ће иста дати Попечитељству овамо
на употреблиние надлежно слати. По чему налаже се тамошњем Окружном
Началничеству, да ово решение Попечитељства и свом Окружном Лекару знања
и управлениа ради саопшти.
РН 1136
22. јулиа 1850 год.
У от. Попечитеља
у Београду
Помоћник Попечитељства
Нач. санитет. От.
Полковник каваљер
(АС, НОЈ, Ф VI, р-41/1850)
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51.
Јагодина, 30. јула 1850. године
Полугодишњи извештај Ђорђа Малаћа, окружног физикуса – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за период од
јануара до јуна 1850. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Полу годишње Известије3
Месец јануари од почетка до половине био јед у смотренију стања
здравља доста угодан, нити се осим катарални, и реуматични времену
своиствени болести, какове редње, нити местне болести находило; - од половине
до конца овог месеца, поред горенаведени болести, гастричне и вруће грознице,
честе су такођер била задиркивање у прсима находећи се части, као:
/...pneumonia/ болести ове, по познатим лекарским правилима, и карактеру овом,
различитом лековима видао јесам.- Месец Фебруари, чрез цело свои времена
течение; било обштем стању здравља много неугодан, будући поред катарални,
и реуматични, са карактером нервозним скопчани болести, и њене попуштајуће
грознице, мање /нечитко/ као редња, на много места владале.- Месец Март
чрезвичаином својим ладноћом, која је целог овог месеца трајала, доста је,
непријатно на обште здравље дејствовало; - катаралне и реуматичне болести са
карактером воспалителним, попуштајуће грознице, мале богиње, све је то
убитачно на здравље житеља дејствовало.- Месец Априлија прве своје половине,
био је такођер неугодан између проћи, прошлог месеца царствујући болести,
попуштајући грозница, са карактером гастричним превасходној; - при крају овог
месеца била стање здравља пожелателно.- Месец Маји био је за здравље обште
доста угодан, и изузимајући попуштајућу грозницу, која се у свако време
находи, никакове друге болести узнемиравале нису,- Месец Јуни био је обштем
стању здравља сасвим пожелателан, тако да осим попуштајуће грознице,
никакове друге болести обште здравље узнемиравале нису.
Число болесника за ово полгодине било је доста знаменито, па на жалост
исповедати морам, да по већои части и онда људи помоћи траже, кад нужда
сасвим претисне, и освои; и тако многи коима би се помоћи могло, из сопствене
нехатости умру.
У смотренију ране и пића народ сасвим просто живи, придржавајући се
љути, и кисели јела, црна и бела лука, проје више него пшенична леба, и као
чулик здравље находе.
У смотренију бакалског еспапа, нарочито продаје отровни ствари
примечавам опет, да се наијачи отрови, као: Arsenik, Nux., Vomica...по дућанима
јавно продају, које су одвећ опасне, и нуждно је да Славно Началничество
такове ствари јавно продавати забрани.- Сарањивање мртваца по предписаном
3

Овај извештај Начелство окружја јагодинског доставило је Попечитељству
унутрашњих дела тек 6. септембра 1850. године.
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правилу бива.- Судејско Лекарски случајева, осим свидатељства ради
способности издржања телесне казни 2 друга под Но 46. Но 47. моим
деловодног Протокола, по налогу Славног Началничества издао јесам.Природне редкости, никакове догодиле нису.
30. Јулија 1850.
У Јагодини
Но 21.
(АС, МУД-С, Ф III, р-69/1850)

Ђорђе Малаћ
Окр. Јагод. Физикус

52.
Јагодина, 31. јула 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1850. годину
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружија
Јагодинског 30 то дневно
Известије
На основу поднешени 15-то дневни известија од надлежни Срески
власти учтиво Началничество учтиво Началничество ово, јавља високославном
Попечитељству внутрени Дела да стање обштег здравља народа није наибоље,
будући се поред попуштајуће грознице и у селу Сабанти у једној кући срдобоља
наоди, која помоћу лекарски средства у мањем степену,- што се тиче стоке ова
се у добром находи здрављу, изузимајући само свиње које по неким местима
болује и смањкава.
Калемљење пак крављи богиња по известијама лекарским добро
напредује.Но 2903.
31. јулија 1850. год.
У Јагодини
У осус. Писара
Практикант
Вал. Нешковић

Началник Окружни
Почест. Ађут. Књажески
Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-69/1850)
53.
Јагодина, 7. августа 1850. године
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о добијању расписа Попечитељства унутрашњих дела о укидању
тромесечних извештаја о стању здравља
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Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Приложени распис високославног Попечитељства внутрени Дела од 22
јулиа т.г. РН 1136 у смотрениу укидања подношаја 3/м. Известиа Лекарски; од
Славног Началничества Н 2871. 1 Аугуста 1850 год. Примивши, непропуштам
Славно Началничество учтиво увдомити, да ћу се у будуће по смислу високог
расписа управљати.

Н 22
7. Аугуст 1850.
у Јагодини

Ђорђе Малаћ
окр. физ.

(АС, НОЈ, Ф VI, р-41/1850)
54.
Јагодина, 12. августа 1850. године
Молба Миленка Јовановића, латова састанка Грамадског – Попечитељству
унутрашњих дела да му се одобри још 36 дана одсуства због лечења

Високославному Попечитељству
Внутрени дела
Као што је високославано Попечитељство внутрени дела, по гласу
прошенија мог од 25-тог прошлог месеца Априла текуће године уважило ми,
просбу моју с тим да ја на један месец дана од дужности своје порад лечења од
сутствовати могу, ја сам таково високо решеније преко надлежателства састанка
Грамадског истинито получио, и тако одма потрудио се што најбоље могу те по
окружју Гургусовачком, Алексиначком и Крушевачком не престајао тражио сам
да нађем неког вештог лекара, кои би ме савршено од ове болести излечити
могао, па нисам могао нигде у наведени три окр. да потревим каковог доброг
доктора да се подвеже те да ме од ове болести садање оздраве и излече, нити сам
се пак ни наимање за ово допуштеноми време одсутсвија у лечењу мом буди
колико ползовати могао, сад опет фала Богу наиђем данас овде на једнога
вештог лекара г. Панту Ристића приватног доктора овдашњег, кои се писмено
пред свидтељствима обвезао, да ће ме зацело оздравити и излечити моћи;
Зато дакле високославно Попечитељство внутрени Дела, по наивећој
покорности и повторително приступам умолити га добивши оно иошт за 36.
дана рок одсуствиа дужности моје продужити благоизволело, по томе што ми је
термин лекаром за толико опредељен које ћу надам се до наведеног термина у
име Божије оздравити моћи, и на дужност своју отићи.
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У Надежди очекивајући јесам
Високославног Попечитељства
внутрених Дела
Покорни слуга
Латов састанка Грамадског
Миленко Јовановић

12 Августа 1850.
У Јагодини

(АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850)
55.
Јагодина, 13. августа 1850. године
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа о болести Миленка
Јовановића, латова састанка Грамадског
Свидетељство
Да је Миленко Јовановић Латов састанка Граматског, који у мошницама
на десној страни пропао, и овамо лечења ради дошао, нешто мало у лечењу своје
болести истина хаснио се, но до совршеном исте болести излеченија, нуждно му
је најмање јошт 1 месец дана на лечењу употребити.
13.-ог Аугуста 1850.
У Јагодини

Ђорђе Малаћ
Окр. физ.

(АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850)
56.
Београд, 24. августа 1850. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског, да дозвољава Миленку Јовановићу, латову састанка Грамадског
још 20 дана одсуства
Началничеству Окружја Јагодинског
Миленко Јовановић Латов састанка Грамадског прошенијем својим од
12-ог тек. мес. из Јагодине написаним, моли Попечитељство внутрени Дела да
му оно још на 36 дана дозволи од дужности изостати ради лечења, подкрепивши
потребу ову и надлежним лекарским свидитељством које је његовом прошенију
прикључио
Попечитељство внутрени Дела дозвољава реченом Миленку Јовановићу
на основу лекарском свидетељства да он на 20 дана још ради лечења од
дужности изостати може.
СНо 1351.
24-ог Августа 850. год.
У Београду
(АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850)
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57.
Београд, 24. августа 1850. године
Попечитељство унутрашњих дела налаже – Начелству окружја јагодинског
да забрани лечење надри лекару Панти Ристићу из Јагодине
Началничеству Окружја Јагодинског
Приложено овде под 1. решение Попечитељства внутрени дела ? на
прошение Миленка Јовановића Латова Састанка Грамадског, сада тамо у
Јагодини наодећег се, пошље се овамо предпоменутом Началничеству тога ради,
да га оно реченом Јовановићу предати има.
Но како је именовани Латов Миленко Јовановић прошение своме од 12.
тек. м. навео, да ће њега Панта исти у Јагодини обитавајући лечити, а томе
Панти под 31. Марта 843. РН 530. строго је забрањено свако лечење: то
Попечитељство ово држи, да Начелничество тамошње ние истоме Панти
Ристићу по смислу горереченог предписаниа забранило занимати се с лечењем,
зато Попечитељство ово и пак налаже тамошњем Началничеству, да оно
реченоме Панти Ристићу наистроже забрани лечити, поступајући у прочем по
смислу горе реченог предписаниа, па ако га и после тога у приступление овоме
увати, то онда строго по надлежности с тиме нек поступа.
РН 1354.
24. Августа 850.
У отс. Г. Попечитеља
у Београду
Помоћник Попечитеља
Начелник Санитетског Отеленија
Подполковник, Каваљер
(АС, НОЈ, Ф VI, р-124/1850)
58.
Јагодина, 31. августа 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског окружја, за добијање
једномесечног одсуства
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Физикус ово-окружни г. Ђорђе Малаћ под данашњим Но: 24. молио је
Началничество ово, да му оно једно-месечно осудствује од дужности по ради
идења у ону страну к роду, код надлежнога му места издејствује.
Молбу именоватог г. Малаћа уваживши Началничество ово, доставља и
високославном Попечитељству внутрени Дела, с том учтивом молбом својом, да
му оно наведеног конца ради 20. дана тим пре одсуствовати дозволи, што је дело
каламљења крављи богиња савршио.
81

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

Но: 3370.
31. Августа 1850 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

у одсуству Началника
Помоћник Капетан
Димитрије Миленковић

( АС; МУД-С, Ф IV, р-67/1850)
59.
Београд, 1. септембра 1850. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да забрани Панти Ристићу да се бави лечењем људи

Началничеству Окружја Јагодинског
Приложено овде решеније Попечитељства внутрени Дела ...на прошеније
Миленка Јовановића Латова Састанка Грамадског, сада у Јагодини наодећег се –
пошље се овим предпоменутоме Началничеству тога ради, да га оно реченоме
Јовановићу предати има.
Но како наименовани Латов Миленко Јовановић у прошенију своме од
12-ог тек. мес. навео да ће њега Панта Ристић у Јагодини обитивши лечити; а
томе Панти под 31. Марта 843 год. СНо 530. строго је забрањено лечење: то
Попечитељство ово задужује Началничество тамошњем истоме Панти Ристићу
по смислу горе реченоим предписанију забранило занимати се с лечењем, зато
Попечитељство ово ипак налаже тамошњем Началничеству, да оно реченом
Панти Ристићу најстрожије забрани лечити по смислу реченог предписанија, па
ако га и
/после тога/ у преступленије овоме увати то онда строго по надлежности с њиме
нека поступи.
1.-ог Септемвра 850. год.
Димитрије Богдановић
У Београду
(АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850)
60.
Београд, 4. септембра 1850. године
Попечитељство унутрашњих дела налаже – Начелству окружја
јагодинском да реши сукоб Ђорђа Крстића, физикуса Јагодинског округа и
Милоша Недељковића, писара Начелства окружја јагодинског, због увреде и
наплате лечења
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Началничеству Окр. Јагодинског
Јошт по 24. Новембра 849 год. обратио се непосредствено
Попечитељству внутрени Дела с прошением своим физикус Окр. Јагодинског Г.
Докт. Ђорђе Малаћ, потражујући уделотворение за причињену му увреду
писаром тамошњег Началничества Г. Милошем Недељковићем, а у једно време
и наплату конте издани за његову – писареву кућу лекова у 80 гроша чарш. које
му је оно на поискаван лепим начином ние ктео платити.
Како што исти физикус доставља, речени писар њега непристоино
предусрео и из канцеларие Начелничества истерао га, и да у томе на тужбу и
потраживање свое од окружног Началника уделотвение добити ние могао; зато
Попечитељство ово и налаже тамошњем Началничеству, да оно пошто наипре и
само о случају и ствари тои укори писара свог за онаковни непристоини
поступак именом овога Попечитељства укори, а притом закаже му, да се
унапредак таково што ние усудио учинити, а конта ако му се је неправедна и
превелика видила, могао је такову припослати Попечитељству овамо, кое би
могло лекове по конти, као што надлежи тачно и по свом цену таксирати.
Што се пак тиче наплате вапросне контеначелничество ће упутити свог
окружног физикуса у случај ако му писар неби сам своевољно хтео потрошене
лекове платити, да он ту наплату надлежним Судом тражи.
РН 1941
4. Септемвра 850
у Београду
Начелник
Санитетског отелениа

У от. Г. Попечитеља
Помоћник Попечитељства
Подполковник, Каваљер

(АС, НОЈ, Ф VI, р-150/1850)
61.
Јагодина, 6. септембра 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о послатом полугодишњем извештају Ђорђа Малаћа, физикуса
Јагодинског округа, о стању здравља у округу за период од јануара до јуна
1850. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества окр. Јагодинског
Известије
Ово Окружни физикусом г. Ђорђем Малаћем поднешени Началничеству
овом Полугодишње Известије своје о стању удравља, за први шест месеци ове
године, по надлежности доставља га оно високославном Попечитељству
внутрени Дела на даљи поступак, у оригиналу.83
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Но: 3006.
6. Септембра 850. год.
У Јагодини
За Писара Практикант
Вас. Нешковић

Началничество Окруж јагод.
Почаст. Ађут. Књаж.
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-69/1850)
62.
Београд, 7. септембра 1850. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског да је одобрено одсуство Ђорђу Малаћу. физикусу Јагодинског
округа, у трајању од 20 дана
Началству окружја Јагодинског
На саобштену овамо с известијем тамошњег Началничества под 31. пр.
м. Но 3370. молбу његовог Окружног физикуса г. Доктора Малаћа, одобравајући
Попечитељство внутрени Дела, да он може 20. дана од своје дужности
одсуствовати, ако се не би какова редња у окружиу начинило,- налаже
Началничеству, да га на толико времена отпусти.
СНо 1410.
7. Септембра 1850.
У Београду

Да се експ.

(АС, МУД-С, Ф IV, р-67/1850)
63.
Београд, август-септембар 1850. године
Перијем извештаја Начелства окружја јагодинског о молби Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа о добијању одсуства
Началство окружја јагодинског Молбу физикуса тамошњег окружија Др.
Ђорђа Малаћа који жели на 20 дана од дужности своје одсуствовати, предлаже
на решеније.
31. Августа 1850.
Нека му Началничество окружја јагодинског на 20 дана отпутовати
дозволи.
7. Септемвра 1850.
(АС, МУД-С, деловодни протокол за 1850. годину, бр. 1410)
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64.
Јагодина, 18. септембра 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему решења за Миленка Јовановића, латова састанка Грамадског
и налога о забрани надрилекарства
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Послато с предписанијем високославног Попечитељства внутрени Дела
од 24. пр. м. Но 1351. посладовавше решеније на прошеније Миленка Јовановића
Латова Састанка Грамадског, примило је Началство и реченом Латову надлежно
предало.- а у исто време почитује за дужности учтиво похв. Попечитељству
доставити, да је Началство не само Панти Ристићу, него и прочим у вароши овој
Лекаријом занимајућим се лицима раније забранило исту упражњавати, но при
свем том опет је оно у следству горњег налога свима забрану ову која је досада
сушцествовала по осмотрити дало.

Но 3349.
18-ог Септемвра 850 год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началник окр. Јагодинског
Почест. Ађут. Књаж.
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850)
65.
Јагодина, 18. септембра 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему решења о дозволи продужења лечења Миленка Јовановића,
латова састанка Грамадског и забрани рада надри лекарима у Јагодини
Попечитељству внутр. Дела
Но 3399.
18. септемвр. 1850.
У Јагодини
Послато од преписанија високослав. Попечитељства внутрени Дела од
24. пр. м. Но 1351. послодовавше решеније на прошеније Миленка Јовановића
Латова Састанка Грамадског, примило је Началство и реченом је Латову
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надлежно предало. –а у исто време почитује за дужност учтиво пох. Попеч.
доставити да је Началничество не само Панти Ристићу него и прочим у вароши
овои лекаријом занимајућим се лицима раније забранило исту упражњавати, но
при свем том опет је оно у следству горњег налога свима забрану ову која је до
сада суштетвовала пооштрити.
(АС, НОЈ, Ф VI, р-124/1850)
66.
Београд, 18. септембра 1850. године
Пријем молбе Начелства окружја јагодинског за добијање феда
Началничество Окружја Јагодинског моли да му се одавде благовремено
пошаље 1500 комада феда калемљења.
18. септемврија 1850.4
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850. годину, бр. 1410)
67.
Београд, 31. октобра 1850. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о сукобу Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа и Милоја Недељковића, писара Начелства
окружја јагодинског
Начелство Окружја Јагодинског у отговору на налог од 4-ог пр. месеца
СНо 1941. да је тужба тамошњег окружног физикуса Ђорђа Малаћа противу
писара Милоја Недељковића због личне увреде, неоснована и најпосле да је оно
Малаћа у смотренију потраживања његовог од истог Недељковића надлежном
суду упутио.
31. октобра 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850. годину, бр. 1826)
68.
Јагодина, 9. новембра 1850. године
Молба Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Попечитељству
унутрашњих дела да му се уважи оставка
Високославному Попечитељству Внутрешњих Дела
Познато је високо. Попечитељству внутрени Дела искуство и ... мог у
струки лекарскои као и ... поведение мое чрез пуне три године у Начелству
4

Феде за каламљење послате су 26. септембра 1850. године
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Окружја физикуса, и зато праведно надам се, да с те стране хрђаво препоручен
бити не могу.Но сада принуђен се наодим изјавити наипонизние високо. Попечитељ.
Внутрени Дела да мени ... ... од данас остати и бити у служби високог
Правитељства по чему дакле наипокорние молим висок. Попечитељство
внутрени Дела, да ме оно благоизволи од ... Правите. Службе конечно
разрешити, и то ако икако могуће пре истечениа три месечног рока, у једно
молећи, да ми се остави право и унапредак јавну службу получити, и да ми се
изда Свидатељство како сам досад частно и поштено служио.
Подносећи висок. Попечитељ. Внутрена дела најусрдније благодарност
на указанои ... благодарности.Јесам
Високославно Попечитељ. Внутрени Дела
9. Ноемвриа 1850. год.
Покорни слуга
у Јагодини
Ђорђе Малаћ
физик.Окр. Јагодинског
(АС, НОЈ, Ф XI, р-62/1850)
69.
Јагодина, 9. новембра 1850. године
Молба Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинском да његову оставку достави Попечитељству унутрашњих дела
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Настојећим Славно Началничество умољавам да би оно приложену
оставку моју, високославном Попечитељству внутрени Дела, надлежним путем
доставити благоизволи.
9. ог Ноемвриа 850.
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф XI, р-62/1850)

Ђорђе Малаћ
Окр. физик.

Начелство окружја јагодинског подносећи оригиналну оставку свог
окружног физикуса Ђорђа Малаћа на званије ово дату, моли да се истој што
скорије разреши и да се други на његово место пошаље.
Оставку Књазу да се поднесе на одобреније.
9- новембра 1850.5

5

Дел. Бр. 1909/1850. Кнез је 24. новембра 1850. године одобрио да се Ђорђе Малаћ
отпусти из службе.
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70.
Београд, 27. новембра 1850. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава - Начелство окружја
јагодинског о уваженој оставци Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа
Начелничеству Окружја Јагодинског
Достављену овамо с извештием тамошњег Началничества од 9 Маја Н
4508. оставку привременог физикуса Окружја његовог Г. Доктора Ђорђа
Малаћа, кои је на исту службу дао, поднело је Попечитељство внутрени дела
Његови Књажескои Светлости, и она је благоволно исту под 24. тек. месеца РН
2345. уважити и споменутог Г. Доктора ослобађа од досадашње дужности
његове разрешити.
У следству дакле овог Височаишег решениа налаже Попечитељство
внутрени дела тамошњем Началничеству, да исто Г. Малаћу у канцеларији
својои саопштивши разреши га од дужности и са свим одговорити пошто га до
дана наведеног височаишег разрешениа исплати, и пошто сва од њега званична
акта, протоколе, поставлениа и наредбе по струци лекарскои одузме и при себи
храни, како би се другом лекарском лицу, кад се таково за окружје тамошње
опредељено и поставило буде, предати могла. При том Началничество ће
приложено овд. Свидетељство Г. Малаћу предати.
РН 1909.
27. ноемвриа 1850 год.
у Београду
Начелник
Санитет. Отелениа
Др. Линденмајер

Попечитељ внутрени дела
Полковник Каваљер
И. Гарашанин

(АС, НОЈ, Ф XI, р-62/1850)
71.
Јагодина, 2. децембра 1850. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1850. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Месечно Известије
На основу петнаесто дневни Среских Старешинама и овдашњим
Примирителним Судом поднешени известија, Началничество ово, у свакој
покорности Високославном Попечитељству внутрени Дела до знања доставити
непропушта, да је прошлог месеца Ноемвра стање здравља у целом Окружију
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овом, људства и марве вообште пожелетелно, кром само што се по гди гди
Кашаљ и назебна грозница јошт наоди; Испочетка пак овога месеца дало се
приметити нека болест на кокошима, пловкама и гускама такова, да су често од
исте на пречац ове животиње липсавале које је од неког времена престати
почела и умалила се, а друге никакове чрезвичаине болести чрез оваи Месец
појавиле се нису.Но 4756.
2. Декемвра 1850. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф V, р-41/1850)

Начелник Окруж.
Почест. Књаж. Ађут.
Подполков. кавалер
Ј. Наумовић

72.
Јагодина, 15. децембра 1850. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу темнићком у првој половини децембра 1850. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Темнићког
15 – то дневно Известије
О здрављу уверавам известијем овим Славно ово окружно
Началничество чрез прошли петнаест дана свое таково како у народу, тако и
стоки вообште пожелателно и добро.
Н. 21.
15. Декемвра 1850.
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф III, р-133/1851)

Ш. Капетан
Д. Миленковић

73.
Београд, 24. децембра 1850. године
Достављање молбе Јагодинске општине о постављању Димитрија Капариса
за физикуса Јагодинског округа
Спроводећи прошеније обштине Јагодинске и тамошњег окружног
чиновништва, који сви скупа моле да се за лекара тамошњег округа постави
Димитриеј Капарис, физикус окружја ћупријског.
24. Декемвра 1850.6
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1850. годину, бр. 2197)
6

Кнез је 3. фебруара 1851. године одбио ову молбу зато што је одређен физикус за
Јагодински округ.
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1851. година

74.
Београд, 14. јануара 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела налаже – Начелству окружја јагодинског
да врати 9 талира Ђорђу Малаћу, бившем физикису Јагодинског округа,
узетих за канцеларијски материјал
Г. Ђорђe Малаћ, бивши физикус Окружја Јагодинског, с прошением
своим од 9. тек. м. обратио се је Попечитељству внутрених дела, у ком наводећи,
да му је тамошње Началничество, при разрешениу од дужности, наплатило 9
талира за три године издавани му за званично употребление-Материјал
Канцеларијски, као што и решение Начелничества овоме прошение приложено
гласи,-моли да би му се како ови 9. талира, кое ни по ком основу од њега
наплаћено ние, повратило, тако и узакоњена награда наплатила за лица у том
Окружју и срезу Темнићком са успехом пелцована, а јошт не наплаћена, и то: у
селу Рибарима 86, у Коларима 36. у Јасики 27. и у Кукљину 11. дакле њи 160
свега, по гласу протокола достављеног Среским Начелницима.
Будући да се сваки физикус или лекар окружни као член Начелничества
сматрати има, по чему и материјал му канцеларијски, као: артиа, пера, восак,
мастило и пр. за званичну коресподенцију и послове по његовои дужности што
канцеларији Начелничества припада: то у следству изложене молбе реченог
Докт. Малаћа налаже се тамошњем Началничеству, да узети ... од њега-Докт.
Малаћа – 9 талира Попечитељству овоме, да се истоме поврате, припошље. Тако
исто и што се тиче другог потраживања његовог, у смотрениу награде за
пелцована споменута лица, налаже се Началничеству, да за 160. људи, по гласу
протокола пелцовања и по постоећим у смотреиу тога правилама припадајућу
узакоњену награду из свое кассе овамо пошаље, а потом нека се потруди
Началничество преко касателног Среског Началника од ти пелцовани лица по
надлежности таи издатак скупити и касу своју попунити.
Н 48.
14 јануара 1851. год.
у Београду
Началник
Санитет. Оделениа

Попечитељство внутрени дела,
Полковник Каваљер,
И. Гарашанин

(АС, НОЈ, Ф I, р-80/1851)
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75.
Јагодина, 15. јануара 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинском о стању здравља у вароши за прву половину јануара 1851. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда в. Јагодине
15 – то дневно Известије
По сходно–постојећои Уредби, у смотренију подношаја 15–то дневног
Известија о стању здравља ово варошког житељства, СДуд примиретелни
подноси Славном Началничеству са следушћим.
1 –во Премда ово – варошки народ; но притом по наивише младог стања
деца, неку болес, а то се назива велика кашлица или магарећа названа, болују.
2 – го Чрезвичеине и особене смрти за пр. 15. дана у вароши овои није
било.
Извештавајући
о
преднаведеним
Примирит.
Суд
Славно–
предпохваљеном Началничеству даљег поступка ради.
Но 33.
15. јануара 851.
У Јагодини
Деловод.
Деспотовић

Председат. Прим. Суда
Живко Ђурђевић

(АС, НОЈ, Ф III, р-133/1851)
76.
Јагодина, 30. јануара 1851. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинском о
стању здравља у темнићком срезу за јануар 1851. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Темнићког
Известије
Што се тиче здравља о томе уверавам известијем овим Славно ово
окружно Началничество све таково како у народу тако и стоки вообште
пожелетелно и добро.
Н 59.
Ш. Капетан
30. Јануара 1851.
Д. Миленковић
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф III, р-133/1851)
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77.
Јагодина, 3. фебруара 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу у другој половини јануара 1851.
године
Попечитељству внутрени Дела
Но 443.
3. фебруара 1851. год.
У Јагодини
На основу получени за месец Јануар т. г. 15 – то дневнио Известије
подручни му Срески старешина, началничество окружја Јагодинског, овим
високославному Попечитељству понизно јавља, да је стање здравља људи
прилично, премда наоди владајући кашаљ на малу децу, а по гди и проземна
боловања као и врућице, што се тиче стоке ова је совршено здрава.
За Началника
(АС, НОЈ, Ф III, р-133/1851)
78.
Београд, 3. фебруара 1851. године
Одговор Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
на молбу за постављање Димитрија Капариса за физикуса Јагодинског
округа
Началничеству Окружја Јагодинског
Началничество jе тамошње с извештајем своием од 24. Декемвриа пр.
год. Н 4895 спровело овамо прошение обштине Јагодинске, коим моли, да би се
садањи лекар Окружја ћуприског Г. Димитрије Капарис у Окружје јагодинско
преместио, по чему се место физикуса истог окружја упражњено наоди.
Но будући да jе Попечитељство внутрени дела већ учинило нуждни
корак, за попуњение упражњеног физиката Окружја Јагодинског: то се горе
споменутој просби тамошње обштине удовлетворити не може, о чему се је
Началничество у знање постави.
РН 2197
3. Фебруара 1851 год.
у Београду
Началник Отелениа
Санитета
(АС, НОЈ, Ф II, р-88/1851)

Попечитељство внутрени дела
Полковник Кавалер
И. Гарашанин
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79.
Јагодина, 1. марта 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за фебруар 1851. године
Високославному попечитељству
Внутрени Дела
Начелничества Окр. Јагодинског
Известије
По добијеним известијама Срески Началника овог окружја
Началничество јавља Високославном Попечитељству внутрени Дела да је стање
здравља Народа у окружју добро, но овде у вароши није, по том, што сваки дан
људи од неке болести од које више од недељу дана не болују, и која се врућицом
назвати може, умиру. Зато варошани превелику нужду у доктору кога сад ове
нема трпе, што се тиче стоке ова је свуда совршеног здравља.
Но: 819.
1. Марта 1851. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началник окр. Јагод.
Почас. Ађут. Књаж.
Подполк. Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф I, р-84/1851)
80.
Београд, 15. марта 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела дозвољава - Готфриду Антону Шулеку да
продужи рок доласка на дужност физикуса Јагодинског округа
Готфрид Антон Шулек доставља како је се он надлежној власти својој
ради одпуста од доскорашње службе обратио, но да јошт никаково решеније
получио није, кои га је узрок и задржало те да 1–ог марта о. г. овамо на своје
добивено определеније физикуса окружја јагодинског приспети није могао,
повтарително, да му се рок долазка продужи.
15. марта 1851.
Београд
Да се начелник санитета извести, како му се одобрава продуженије рока
до краја месеца маја те. год.
30. марта 1851.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 368)
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81.
Велика Дренова, 15. марта 1851. године
Извештај Наченика среза левачког – Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у левачком срезу за прву половину марта 1851. године
Славно Началничество Окружја Јагодинског
Началника среза Левачког
15 то дневно известие
По известиу кметова подручног ми среза, непропуштам Славно
Началничество овим 15 то дневном известием известити; да је благодарение
Богу свуда по простору моем повољно стање здравља Народа и стоке, вообште;
нити пак напротив овог каква опасна и животу грозећа болест показала се, а
јошт мање холера на по вседневно почием да се гди год неби појавила.
РН 211.
15. марта 1851.у В.Дренови

Ш. Капетан
Илија Николић

(АС, НОЈ, Ф IV, р-106/1851)
82.
Јагодина, 15. марта 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинском о стању здравља у Јагодини за прву половину марта 1851. године
Началничеству Окр. Јагодинског
Примирит. Суда в. Јагод.
15 днев. Извстие
По правилу досада постоећем у смотрениу подношениа 15 но дневног
известиа, касателно о стању здравља ово варошког житељствам – Суд
Примирит. подноси таково са следушћим:
1, Да људство вароши ове ние наи удобниег здравља
2, Чрезвичаине и особне смрти ние било.
Извештавајући о пред. изложением Суд оваи, хваљено Началничество
ради знања и управлениа.
Н – 196.
15. Марта 851. год.
у Јагодини
Деловод
Деспотовић
(АС, НОЈ, Ф IV, р-106/1851)

Председатељ Суда,
Живко Ђурђевић
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83.
Јагодина, 30. марта 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину марта
1851. године
Славном Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда
в. Јагод. 15 то дневно Известие
По Уредби досада постоећој, усмотрениа подносим Известие 15 то
дневног о стању здравља ово-варошког Народа; таково Суд оваи са следушћем
подноси.
1 во Да народ ове вароши ние наибољег здравља.
2 го Чрезвичаине и особне смрти за прошли 15. дана ние се догодило.
Извештавајући о пред изложеним Славно Началничество ради знања
његовог.
Н 235.
30 Марта 851. год.
у Јагодини
Деловод.
Деспотовић

За Председ. Прим. Суда
член
Миленко Миљковић

(АС, НОЈ, Ф IV, р-106/1851)
84.
Јагодина, 31. марта 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за другу половини марта 1851.
године
Попечитељству внутрени Дела
Но 1314.
31.Марта 1851. год.
У Јагодини
На основу прибрани од Срески Началника и Примир. ово – варошког
Суда 15 –то дневни извештаји Началничество ово високославно Попечитељство
внутрени Дела понизно уверава да је здравље како у народу тако и у стоки за
оваи месец у окружју овом т. ј. у селима добро а у вароши није наибоље, било.Зато што се налази нека болест, као врућица или назебни грозница, која и
прилично жертве узроковала.
Началник
(АС, НОЈ, Ф IV, р-106/1851)
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85.
Рековац, 15. априла 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинском о
стању здравља у левачком срезу за прву половину априла 1851. године
Славному Началничество
Окружју Јагодинског
Началника среза Левачког
Известије
Овим известијем Славном Началничеству до знања доводим да је стање
народа здравља, а тако и стоке вообште благополучно, и кром што се на више
места чуе да у народу кашаљ сушествује, а да се друга болест нигди није
јављала.
Но 300.
15. Априлија 1851.
У Рековцу

Ш. Капетан
Илија Николић

(АС, НОЈ, Ф IV, р-53/1851)
86.
Београд, 16. априла 1851. године
Обавештење кнеза Александра Карађорђевића - Совјету о лековитој води у
Јагодинском округу
Совету књажества србског
Ја сам лане под 5. јулија ВНо 1334. из Брестовачке Бање писао
попечитељству внутрени дела, како су ми у окружју јагодинском показали неку
киселу воду, на коју су недавно тамо наишли и коју многи од разни слабости и
болести употребљавају и, премда ме је тамошња власт уверавала да су се многи
болесници употребленијем оне воде помогли и да управ из тога узрока
болесници из целе тамошње околине све већма од дана на дан к оној води теже,
ничим мање, како ова није испитана, из какови се управ саставителни частица
састоји, а јошт мање да у томе санитетског упутственија има, против који би се
имено болести и којим начином вопросна вода од болесника употребљавати
могла, те да такво употребленије њено страдајућима од помоћи буде, а не да иј
јошт у веће невоље баца, ја сам Попечитељству реченом наложио да се оно
постара, како ће се вода иста испитати и по томе нуждно лекарско наставленије
о употребленију те воде сачинити на тај конац; да се таково и свима касателним
властима саобшти с налогом, да ове народ у подведомственим им круговима о
свему томе подробно и обстојателно известе, а исто тако да се све то и лекарима
саобшти ради њиовог употребленија. Том истом приликом ја сам
Попечитељству внутрени дела приметио, како Оделеније санитета у Отечеству
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нашем већ од 10 година постоји, па се о минералним у обште водама Отечества
нашег и сада толико зна, колико се и пре тога знало на срамоту управ нашег
Правитељства, препоручивши најпосле реченом Попечитељству, да оно нуждно
разположење у томе учини, како ћеду вешта лица све у Отечеству нашем
налазећи се, особито оне познатије и вруће и ладне минералне воде, к којима
народ наш већ с доста великим поверењем тежи, што скорије обићи и ове
испитати, те да се описаније њиово с лекарским правилимапри употребљавају
набљудавати се имајући пропраћено, горњим начином такође и обнародује.
Какав сам на то одговор од Попечитељства внутрени дела под 16. пр.
мес. ове год. СНо 297. и 352. добио, видет ће Совет из приложеног овде акта с
два прилога, који нека ми Совет по употребленију поврати.
Цело дакле представленије Попечитељства внутрени дела у овом
смотренију учињено ми, као што се из њега види дели се на две части и у првој
труди се Попечитељство исто доказати да су све важније минералне воде
Отечества нашег испитане, а у другој доказује Попечитељство да цели несходно
употребленије ти вода не треба само приписати томе, што оне довољно испитане
нису, но што лекара код њи намештени нема, који би на болестницима дејствија
вопросни вода надлежно посматрали и овима специјална наставленија према
специјалним њиовим болестима о употребленију тиј вода давали.
Што се тиче друге части представленија Попечитељства внутрени дела,
она је заиста местна и као такова уваженија достојна, но што се оне прве части
истог представленија тиче, да су сиреч све важније минералне воде Отечества
нашег испитиване и то стоји, ал да је испит њиов недостаточан, то се јасно види
из сами прилога у којима се садржавају уместна примеченија правитељственог
апотекара, који управ и сам не зна како себи да изтолкује оне бечке анализе, о
Рибарској, Јошаничкој, Вишњичкој, Брестовачкој и Паланачкој води и која
примеченија и само Попечитељство внутрени дела није могло оставити да иј
због њиове уместности достојно неуважи.
При свем том дакле, што се друга част представленија Попечитељства
реченог као што је више речено уважити мора опет се најпосле тај резултат у
овој ствари показује да Попечитељство наше пре него би на нуждна места и
лекаре поставити могло ради оцењивања дејствија, која минералне воде на
болестнике имају и т.д. о томе побринути мора, како ће и сами болестници на
тим водама живити, а да нису елементарној непогоди и т.д. изложени; дакле, да
се оно и о постројенијама на тај конац нужднима пре свега побринути и
потребне суме зато издати мора, као што је оно већ од године до године почело
известне суме на оправку бања и на Буковичку киселу воду буџетом
опредељивати. А бил било целисходно буди какове трошкове и грађевине око
они вода чинити, који својство јошт достаточно испитано није?
Ово нека Совет сада разсуди, па онда нека узме у призреније оно
представленије правитељственог апотекара, како су главне воде у Отечеству
нашем испитане, као и оба она начина, које је правитељствени апотекар
предложио на тај конац, како се совестни совршени и цели сходан испит наши
минерални вода постићи може, па нека ми и мненије своје о томе поднесе,
премда ја сам онај први начин, ако је с нешто већим трошком и скопчан, будући
са и онај други без трошка и дангубе правитељственог апотекара није у овоме
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другоме са свим из многи узрока предпостављам, нарочито пак и због тога, што
би од вештака минерална вода управ на самом извору боље испитана бити могла
и саставне њене части достаточније нежел иначе определити се могле; а друго,
што би и манипулацију испита и од самог нашег санитета човек (физикус) пред
апотекара надлежно контролирати могао.
ВНо 266.
16. априла 1851. год.
У Београду
(АС, Совет, 580/1852.)

А. Карађорђевић
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87.
Рековац, 30. априла 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинском о
стању здравља у левачком срезу за другу половину априла 1851. године
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Началника среза левачког
Известије
С овим 15-о дневним известијем постављен Славно Началничество у
знању да се никакова болест у народу повереног ми среза није показала, која би
ударцем свога свирепства сушествовала, и тиме животу човечијем грозила. Но
шта више да је благополучно и у народ и у стоки вообште здравље.
Но 340.
30-г Априлија 1851.
У Рековцу
(АС, НОЈ, Ф IV, р-53/1851)

Ш. Капетан
Илија Николић

88.
Јагодина, 30. априла 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину априла
1851. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда вароши Јагодине
Известије
Следство правила до сада постојећег касателно о подношенију извештаја
15 – тодневног о стању здравља ово – варошког житељства,- Суд оваи подноси
Слав. Началничеству таково са следујућим.
1 – во Да народ ове вароши није наиудобнијег здравља.
2 – го Чрезвичаине смрти за пр. 15 дана ние се догодило.
Извештавајући о преднаведеним Суд овaи препохваљено Началничество
ради знања и управленија његовог.
Но 302.
30. Априла 851. год.
У Јагодини
Писар
Ђ. Деспотовић
(АС, НОЈ, Ф IV, р-53/1851)

Председатељ
Живко Ђурђевић
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89.
Јагодина, 30. априла 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за април 1851. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Настојећим Началничество ово Месечним известијем по струци
Санитетској високославно Попечитељство внутрени Дела са сваком покорности
учтиво извештава, да је народ као и стока овога Окружја месеца Априла,
здравља доброг био.Но 1486.
30-ог Апр. 1851. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф II, р-9/1851)

Началник окр. Јагод.
Почес. Ађут. Књажес.
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

90.
Јагодина, 15. маја 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину маја 1851.
године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда в. Јагодинског
15 – то дневно Известије
У следству правила до сада постојећег касателно о подношенију
Известија 15 – то дневног о санитетству ово-варошког житељства,- Суд оваи
подноси Слав. Началству са следујућем.
1 – во Да је народ ове вароши за сада доброг здравља.
2 – го Чрезвичаине смрти за прошли 15 дана нису се догодиле.
Извештавајући о пред наведеном Суд оваи предпохвално Началнилество,
ради знања и управленија његовог.
Но 553.
15. Маја 1851. год.
У Јагодини
Писар Ђ. Деспотовић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-84/1851)

Председатељ
Живко Ђурђевић
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91.
Јагодина, 30. маја 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину
маја 1851. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Председника Суда вароши Јагодине
15 – то дневно Известије
У следству Уредбе до сада постојеће у смотренију подношења Известија
15 – то дневног о стању здравља, ово варошког житељства, - Суд оваи подноси
Слав. Началелству са следујућим:
1 – во Да је народ ове вароши за сада здравља доброг.
2 – го Чрезвичејне и особене смрти за пр. 15 дана није се догодило.
Извештравајући о пред изложеном Суд оваи предхвално Началничество
ради знања и управленија.
Но 381.
30. Маја 851. год.
У Јагодини
Писар
Ђ. Деспотовић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-35/1851)

Председатељ
Живко Ђурђевић

92.
Јагодина, 31. маја 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за мај 1851. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началства Окруж. Јагодинског
Известије
Да би високославно Попечитељство внутрени Дела сведеније како је
здравље у народу и стоки Окр. овог, овога Месеца било, истаћи могло,
Началничество Га ово на основу од Срески Старешина и Примирителног суда,
вароши Јагодине, добивени известие учтиво уверава Га, да је стање удравља и
код народа и стоке било благополучно.Но 1970.
Началник окр. Јагод.
31.-ог Маја 1851. год.
Почест. Ађут. Књаж.
У Јагодини
подполков. Кавалер
Писар
Ј. Наумовић
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф II, р-8/1851)
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93.
Рековац, 15. јуна 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у левачком срезу за прву половину јуна 1851. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Левачког
Известије
Овим 15 –то дневним известијем постављам Славно Началничество у
знање, да је стање Народа здравља благополучно, а тако исто и стоке вообште,
нити на против овог какова болест сушествује.
Но 480.
15 – тог Јунија 1851.
У Рековцу

Ш. Капетан
Илија Николић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-35/1851)
94.
Рековац, 30. јуна 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у левачком срезу за другу половину јуна 1851. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Левачког
Известије
Почем је време приспело 15 – то дневном известију о стању народа и
стоке вообште здравља, то ме је и избудило те сам такову сачинио које се собом
из следујућа – да је свуда повољно здравље како народа тако и на стоци без
приметбе да напротив опасна болест гди суштевствује на једном или на другом
редду.
Но
30. Јунија 851.
У Рековцу
(АС, НОЈ, Ф VII, р-35/1851)

Ш. Капетан
Илија Николић

95.
Јагодина, 30. јуна 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину
јуна 1851. године
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Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Председатеља Суда вароши Јагодине
15 – то дневно Известије
По Уредби сходно постоећој у смотренију подношаја Известија 15–то
дневног о стању здравља ово варошког народа,- Суд оваи таково Славном
Началничеству учтиво са следујућем подноси:
1 – во Народ је ове вароши за сада умереног здравља.
2 – го Чрезвичаине смрти за пр. 15 дана није се догодило.
Достављајући о преднаведеном пред. хваљно началничеству знања
његовог.
Но 452.
30. Јунија 851.
У Јагодини
Писар
Деспотовић

За Председатеља
члан Мата Славковић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-35/1851)
96.
Јагодина, 3. јула 1851. године
Извештај Начелства окружј Јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1851. годину
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окружија Јагодинског
Известије
На основу Получени 15-тол дневни извештаји, подручни му Срески
Началника, Начелство Окружја Јагодинског у свакој покорности високославном
Попечитељству внутрени Дела јавља, да је стање здравља и народа и стоке за
протекли месец јуна благополучно било.Но 2335.
3. јулија 851. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началника Окр. јагод.
Почест. Ађут. Књаж.
Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф II, р-9/1851)
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97.
Јагодина, 12. јула 1851. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
појави срдобоље у селу Коњусима
Славному Началничеству окр. Јагодинског
Началника Среза Темнићког
Известије
У селу Коњу се пре десет дана појавила болест Срдобоља у неке куће, а о
ње, сада има више кућа, и све већма иста ... узела... Началничеству, молим га, да
се што пре ово окружни докторамо пошаље, да би ... каку јаку помоћ ...
Н 450.
12. Јулија 1851.
У Јагодини

Ш. Капетан
Д. Миленковић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-106/1851)
98.
Јагодина, 15. јула 1851. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у темнићком срезу за прву половину јула 1851. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Темнићког
Известије
Што се тиче здравља, о том уверавам известијем овим Славно ово
окружно Началничество да је таково како у народу тако и стоки вообште добро,
само што у селу Коњи није наибоље, по томе, што од пре неколико дана
појавила се на сожитељима неким Срдобоља која јако напредује зато, што
болујућима ... никакове, и ниодкуд помоћи нема да се укаже. И зато опет од те
нико се није до сада у вечност преселио.
Н 453.
15. јулија 1851.
У Јагодини

Ш. Капетан
Д. Миленковић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-106/1851)
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99.
Јагодина, 23. јула 1851. године
Налог Начелства окружја јагодинског – Начелнику среза темнићког о
помоћи у лечењу срдобоље у селу Коњусима
Началнику Среза Темнићког
Но 2543.
23. Јулија 1851. год.
У Јагодини
Из известија вашег од 12. т. м. Н 450 видило је Началничество ово како
се у селу Коњусима болест Срдобоља у неколико кућа појавила, и да би нуждно
било да се у исто село ради предупреденија болести Доктор изашње но како
јошт га ово окружије није званично доктора послати прем да је опредељен и већ
овди приспео, таи Готфрид Шулек кога Началничество нинакакви званични
посао употребљавати донде, док год званично не буде му послати не може,
такоћете ви сељанима села Коњуси заказати да од њи једног човека пошље
овамо гди ће му наименовати г. Доктор нуждна поученија Средства к
придупреденију речене болести дати.
Началник
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-106/1851)
100.
Јагодина, 31. јула 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1851. године
Високославном Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодин.
Известије
На основу получени од Срески Началника и Примирителног ововарошког Суда петнаесто-дневни известија по струци Санитетскои,
Началничество ово високославном Попечитељству внутрени Дела учтиво јавља,
да је у селу Коњусима Срезу Темнићком у неколико кућа од пре кратког времена
болест Срдобоља била, гди се и сада али у малом степену наоди, и у варош
Јагодини од пре неколико дана такође појавила се речена болест Срдобоља, од
које је 2 – 3 детета већ умрло,- у осталим пак како народа тако и стока тек. м.
јулија здравље је благополученог.
Но 2713.
31. јулија 1851 год.

Началник Окр. Јагодин.
Почест. Ађут.Књаж.
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У Јагодини
Писар
М. Недељковић
(АС, МУД-С, Ф II, р-6/1851)

Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

101.
Београд, јула 1851. године
Постављање Готфрида Антона Шулека за физикуса Јагодинског округа
У следству позива који му је одавде 11-ог декемвра пр. год. СНо 1856.
учинио представши, моли (Шулек) за надлежно издејствованије по ком би он
височаишим местом за физикуса окр. Јагодинског постављен био.
Да се учини Совјету предписаније изволи решити под којим ће условима
Шулек у Правитељствену службу узети.
5. јулија 1851.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1000)
Под учињеном под 5 тек. мес. и год. СНо 1000. Совјету предложио под
којим ће оно условима изабраном за физикуса окружја јагодинског Г. Готфрида
Антона Шулека Др. медицине и хирургије узети који је у Јагодину 5. јулија
отпутовао и тако да решеније очекује; одобрава да се речени Готфрид прими за
физикуса окружја јагодинског на једну годину дана под обичајеним условима,
под којима и досадашњи лекари у нашу Правитељствену службу узимају, и по
томе да му се плата по предхваљеном Попечитељству унутрашњих дела издаје.
23. јулија 1851.
Да се Началничеству окружја јагодинског пише, како је по височаишем
решењу Г. Шулек под истим условима у Правитељствену службу за физикуса
окружја Јагодинског прими, као што и други лекари примају, и да се наложи, да
оно исто решеније Г. Шулеку саобшти и овога у дужност уведе, и закључи
контракт са истим, овамо са заклетвом да пошље, а један егземплар њему да
преда, имајући му плату од 5. тек. мес. издавати.
27. јулија 1851.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, 1112)
102.
Београд, 27. јула 1851. године
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја
јагодинског о постављању Готфрида Антона Шулека за физикуса
Јагодинског округа
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Началничесту Окружја Јагодинског
Поводом представленија Попечитељства внутрени Дела благоволила је
Његова Књажеска Светлост височаишим своим предписанијем од 23. т. мч ВОо
637. одобрити, да се Доктор Медицине и Хирургије Г. Готфрид Антон Шулек
прими у Правитељствену службу за физикуса Окружа Јагодинског на једну
годину дана, под оним условима, као што су и друга лекарска лица у нашу
Правитељствену службу примљена.
Како је дакле одавде већ предпоменути Доктор Г. Шулек јошт под 5 –им
т. м. тамо у Јагодину одпутовао, то Попечитељство внутрени дела на основанију
овога височаишег решенија, предстојећим тамошњем Началничеству налаже, да
оно истоме Г. Шулеку ово, височаише поставленије саобшти, и прикључена овде
у два равноправна екземплара Контракт прочита, па пошто то он исти потпише и
своим печатом снабде, нека га по имајућој при себи форми закуне и његову
заклетву овамо у своје време заједно са једним екземпларом закљученог
Контракта истог поднесе, предавши онаи други екземолар именованом Шулеку
на употребленије његово.
По чем Началничество налог обаи у дејство приведе, предат ће оно
новопостављеном свом окружном физикусу Г. Шулеку сва при њему наодећа се
акта, протоколе и проче по лекарскои струци налоге и наредбе, које је
Началничество од његовог предходника Доктора Малаћа одузело, заказавши му
при том, да се он по овима и по свима осталим изданим и у напредак издавати се
имајућим наредбама и налозима точно владати и управљати има.

Што се пак тиче плате Начлалничество ће такову реченом свом физикусу Г.
Шулеку, не од дана височаишег Књажеског решенија, него од 5. т. м. на 350
талира годишње рачунајући у своје време као и прочим чиновницима издавати.
СНо 1112.
27. Јулија 1851. год.
У Београду
Началник Санитет.
Отделенија Др. Линдермајер

У одсус. Г. Попечитеља в. дела
Помоћник Подполковник Кавалер

(АС, НОЈ, Ф XI, р-114/1851)
Началничество окружја јагодинског извештава у одговору на
предписаније од 27. пр. мес. СНо 1112. да је Г. Др-а Готфрида Антона Шулека
по постојећем правилу у дужност увело и шаље један егземплар контракта
заједно са заклетвом Шулековом на исту дужност положену.
24. августа 1851.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1288)
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103.
Београд, јули – август 1850. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да припреми киселу воду ради испитивања
Кнез Александар Карађорђевић дознавши да се у Окружју Јагодинског
нека кисела вода налази, која многи од разни болести страдајући употребљавају,
налаже, да се без одлагања наредба учини, да се та минерална вода по лекарски
художествима испита и потом обнароде, противу какове се болести ова с ползом
употребљавати може. Продужујући мненије своје, и на остале минералне и
лечителне воде у отечеству нашем, заповеди, да се расположеније учини, да
вешта лекарска лица ове што скорије обиђу и испитају, и на основу тога
њиховог испита и описанија, да се правило обнародују противу које се болести
која вода употребљавати има и нуждно количество своје нам барем главни
минерални воде да се у стране државе, пошље, да се ове тамо испитују.
5. јулија 1850.
Да се Началничеству Окружја Јагодинског наложи, да оно од ове воде
киселе у добро опрани и чистим и добро запушеним стаклотима, до 2. оке овамо
на нуждно употребленије пошаље.
15. јулија 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. бр. 1027)
Начелничество Окружја Јагодинског у одговору на предписаније од 15.
пр. м. СНо 1027. шаље 3. бутеле киселе воде пронађене у тамошњем окружју на
употребленије.
8. Августа 1850.
Да се бутеле Правитељственој апотеки пошаље с налогом да оно ову
воду хемически испита сиреч, каково честице у себи притажава, то известије
овамо поднесе.
14. Август 1850.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. бр. 1254)
104.
Јагодина, 10. августа 1851. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
помоћи у лечењу срдобоње у селу Коњусима
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Славному Началничеству Окруж. Јагодинског
Началника Среза Темнићког
Известије
Да сам предписаније Славног окружнога Началничества од 23. пр. Но
2543. заказао сељацима села Коња, да они једног човека код ово окружног
доктора оправе, да му он нужна поучитељна средства к предупређенои
Срдобољи даде примио и да ћу таковог њему оправити, овим се оно уверава.
Н 495.
10. Августа 1851.
У Јагодини

Ш. Капетан
Д. Миленковић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-106/1851)
105.
Јагодина, 10. августа 1851. године
Наредба Начелства окружја јагодинског о обавезном пелцоваљњу деце у
Јагодини
Објава
10. – ог Августа 1851.
У Јагодини
Од стране Началничества овог строго се свим житељима в. Јагодине
нареде да сваки своје дете које није крављим богињама пелцовано ово окружном
доктору Г. Шулеку одма на позив његов а по наредби Начелства носи и
пелцовати даду, по

томе пре, што ће се после неколико дана свака кућа визитирати, а гди се нађе да
је деца за пелцовање било, а није пелцовано ... без сваког отлагања каламљен
бити ... ма какви изговор уважени бити.
Началник
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф XI, р-139/1851)
106.
Јагодина, 1. септембра 1851. године
Извештај Началства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за август 1851. године
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Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
На основу полученија петнаесто-дневни Известија од подручни му
власти Началничество ово високославному Попечитзељству внутрени Дела
учтиво јавља да је стање здравља и народа и марве за истекши месец Август по
све благополично било, прем-да је било по мало срдобоље у Јагодини и селу
Коњусима Среза Темнићког но у мањем степену, а сада је већ скоро престала.Но 3150.
1. Септембра 1851. год.
У Јагодини
Писар
М. Недељковић

Началник Окр.
Почест. Ађут. Књаж.
Подполков. Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф II, р-5/1851)
107.
Рековац, 12. септембра 1851. годину
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
појави срдобоље у Крушевици
Славному Началничеству Окружија Јагодинског
Началника Среза Левачког
Известије
Као што ми дужност заповеда на безбедност стања здравља Народа
повереног ми среза бдити, тако сам чинећи то од кмета Крушевичког Милије
Радовановића дознао да Стефан Милутиновић ондашњи болује од неке болести
која га вели само суши, придодавши да оваи по свои прилици мора имати
Срдобољу, премда га је више путаон – кмет идући му к кући, питивао, кои му је
у толико казао, да је често ... га боли ништа мање, његов навод сумњителан је,
по томе што може бити да исту срдобољу има пак нектећи да каже крије. И зато
сада се по мненија кмета и сељана села Крушевице а притом и Рековца побуђен
нашао да ствар непропуштам јавити већем месту сиреч славном Началничеству.
Но 739
12. Септемвра 851. год.
У Рековцу

Штабс Капетан
Илија Николић

(АС, НОЈ, Ф XI, р-95/1851)
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108.
Јагодина, 19. септембра 1851. године
Одговор Начелства окружја јагодинског – Начелству среза левачког о
поступку лечења од стране физикуса
Началничеству среза Левачког
Но 3334.
19. Сепемвра 1851. год.
У Јагодини
Из известијан вашег од 12. т. м. Но 739. видело је Началничество ово да
Стеван Милутиновић из Крушевице болује од некакве болести и од тога се
суши да ли то Срдобоља ... одговарајући Началничество на известије речено
јавља вам да се за редни болести лекар изашље имаде, сиреч кад се једна болест
појави на једном лицу, па наскоро на другог и т. д. почне се распростирати, а кад
један човек болује онда и он сам треба или доктору да иде или за свои рачун да
га себи дозове, и потом је обавезан плаћати. по чему да се налаже да ово
болујећем јавите, па или сам нека доктору иде или овог на свои рачун позове,
или кога од родбине за лекове овоме упути.
Началник окружни
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф XI, р-95/1851)
109.
Јагодина, 30. септембра 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1851. године
Високолсавному Попечитељству
внутрени Дела
Началничество Окр. Јагодинског
Известије
На основу получени известија, од Срески Началника и Примирителног
ово-варошког Суда, учтиво Началничество окружија Јагодинског Месечним
Известијем овим, високославном Попчечитељству внутрени Дела јавља, да се
никакова болест у народу, осим у Крушевици Среза Левачког дала се
приметити, да је болест Срдобоља у неколико домова појавила се, но никакове
жертве било није, не наоди, а тако исто да је и стока разновшег рода здравља
доброг.
Но 3523.
За г. Началника Окр.
30. Септемвра 851. год.
Помоћник Началства
У Јагодини
Капетан
За Писара Практикант
Миленковић
Јанићије Гавриловић
(АС, МУД-С, Ф II, р-4/1851)
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110.
Јагодина, 7. октобра 1851. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о продаји меса непрегледаних животиња од стране
окружног физикуса у Јагодини
Славному Началничеству Окружја
Јагодинског
Ноћас се у вароши овои догодило да се једном сељаку во - ко што он
каже – загушио, и оваи га заклао и једном касапину овдашњем месо продао.будући да се свакакове болестне марве некаковим начином не сме месо
продавати, јербо закон строго забрањује, да се опасне болести међу људима и
марвом не распростиру; а кмет овдашњи Миленко сам је казао, да је он
допустио да се оваково месо у вароши овои продаје, која је на сваки начин
Уредби о здрављу тим више противно, будући се у оближњим селима као што је
Славном Началству познато ... појавио; па тим житељство овдашње не само, да у
новцу штету је, но и здравље од овог болестног меса једући губи, да би се ово
предупредило, требало би, да се наипре свака марва лекаром визитира и да се
под надзирением не ког ... Полицаина власт довољно верованије има, који и
продаје. Она марва која се ноћу коље, увек је подозренију подложна.- Она места,
гди се марва коље врло су једна од другог удаљена, у коима наивећа нечистоћа
влада. Касапи, не само запреге но и ... и све што и око меса употребљавају, врло
је гадљиво; зато би нуждно било, да се једно место одреди, да се за све
касапнице месо на једном месту коље и да се сат одреди, да наипре лекар дође
да марву визитира, па тек онда да се под надзиранијем једног ... човека.- ко што
горе реко,- кои, и да се марва која се клати мисли за 24. сата без ране остави,
како би се лекар о здравствености уверио с тим је месо од овакове марве увек
вкусније.Но 5.
7. Октовра 1851. год.
У Јагодини

Окружни Физикус
Др. Богомир Шулек

(АС, НОЈ, Ф I, р-31/1852)
111.
Рековац, 16. октобра 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
појави пришта у селу Вукмановцу
Славному Началничетву
Окружја Јагодинског
Начелника среза левачког
Известие
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По смислу преписаниа славног Началничества од 25. пр.мес. тек. год. Н
3539 ја сам отишао у село Вукмановац и о болести (Пришту) од ког су нека лица
из истог села узроком што су од болестном марвињчета месо јели; па тим уверио
се; да је ова од кад је Доктор окружни по изјаснениу његовом ово Окруж. ...
Правило лекарско већ престала сушествовати ... на људе и стоку распростирала.
К том ... Правило Докторско житељима како ове тако и проч. Обштинама
саобштио, како ће знати у ... случаевима управљати се.
Н 775.
16. октомвриа 1851 год.
У Рековцу
(АС, НОЈ, Ф VII, р-49/1851)

Штабс капетан
Илија Николић

112.
Београд, октобра 1851. године
Достава хирушке опреме Богомиру Шулеку, физикусу Јагодинског округа
Началство окружја јагодинског извештава у одговору на предписаније од
19. пр. м. СНо 913. да је послато му хирургически алат примило и све физикусу
Г. Шулеку на сохраненије давало, који је он примити није хотео почем тако ви
имаде, и зато у Началничеству сохрашеније наоди.
16. октомвра 1851.
Писати му ( Начел. окр. Јагодинском) да тај хирургически алат пошаље
Началству окружија крушевачког, и о томе овамо извести, а Крушевачком да кад
му послати буде, преда његовом окружном физикусу на уверење.
24. октомвра 1851.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1851. годину, бр. 1669)
113.
Јагодина, 15. новембра 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину
новембра 1851. године
Славному Началничеству Ок.Јагодинског
Примир. Суда в. Јагодине
15 то дневно известие
По имајућим Наставление Примирит. Суда ово-варошки да сваки 15 - ст дана о
стању здравља подручне му вароши предпохваљеном Началничеству дужан
буде подносити, кое му са следујуће доставља.
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1 во Житељство ово варошког здравља за сада добо је.
2. Болести нагле и смрти чрезвичаине за сада нема.
Примирит. Суд опредпохваљено Начелничество извештавајући о
преднаведеном знању, и управлениа ради даљег.
Н 770.
15. новембар 851. год.
У Јагодини
Писар А. Јаковљевић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-50/1851)

Председ. Пр. Суда
Живко Ђурђевић

114.
Рековац, 15. новембра 1851. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу левачком за прву половину новембра 1851. године
Славному Началничеству Окруж. Јагодинског
Началника Левачког
15 – то дневно Известије
Почем је време приспело да славном Началству 15 – то дневно известије
поднесем, с овим непропуштам известити да је стање народа благополучно, као
што се и нечује да нека болест заразителна међу истим сушествује, а што се тиче
стоке; у овои чуе се да грозница имаде; и од ове скапава.
Но 966.
15. новембра 851. год.
У Рековцу
(АС, НОЈ, Ф VII, р-2/1851)

За Началника
Писар
Стоико Н. Лазаревић

115.
Јагодина, 15. новембра 1851. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину
новембра 1851. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
15 – то дневно Известије
Овим 15 –то дневним Известијем јављам Славном Началничеству, да се
за ови 15. дана ништа од тако велике важности догодило није,- Здравље је како
међу
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Народом тако и међу марвом благополучно, и никакове пријемчиве болести
нема.
Но 8.
15. Ноемвра 1851.
У Јагодини
(АС, НОЈ, ф VII, r-50/1851)

Окр. Физикус
Др. Богомир Шулек

116.
Београд, 19. новембра 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског о одређивању плате за окружног физикуса
Началничеству Окр. Јагодинског
Буџетом коим је од височаишег места за наступајућу ову 1851/2
рачунску годину издата, стављена је систематичка плата за физикуса окр.
тамошњег у 350 талира.
Ово височаише определеније Попечитељство внутрени дела саобштава
настојећим Началничеству окр. тамошњег ради знања и управљања његовог.
СНо 1836.
19. Ноемвра 1851. год.
У Београду
Началник
Одељ. Санитетског
Др. Линдермајер

За Г. Попечитеља Помоћник
Попечитељства внутр. Дела
Подполковник, Кавалер

(АС, НОЈ, Ф IX, р-53/1851)

Богомир Шулек
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117.
Јагодина, 30. новембра 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодини за прву половину новембра 1851.
године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда Јагодинског
15 – то дневно Известије
По имајућим наставленију Примирителни Суд вароши ове, да сваки 15.
дана о стању здравља подручне му вароши, известије похвалном Началству
дужан буде подносити,- као што следујуће доставља.
1 – во Ово варошко је житељство здравља доброг.
2. Болести нагле, а тако пак и смрти чрезвичаине за сада нема.
Примирителни суд предпохваљено Началничество извештава о
преднаведеном знања у управленија ради.
Но 790.
30. Ноемвра 851. год.
У Јагодини
Писар А. Јаковљевић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-50/1851)

За Пред. Пр. Суда
Член
М. Миљковић

Попечитељству внутрени Дела
Но 1115.
30. Ноемвра 1851. год.
У Јагодини
На основу Известија Срески Началника и Примирителног Суда ововарошког са сваком покорношћу Началничество ово високославно
Попечитељство внутрени Дела учтиво извештава, да се никакова болест у
Народу а тако ни стоки овог окр. ненаоди.
Началник
Ј. Наумовић
Писар Ј. Поповић
(АС, НОЈ, Ф VII, р-50/1851)
118.
Јагодина, 30. новембра 1851. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину
новембра 1851. године
120
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Славному Началничеству Окружја Јагодинског
15 – то дневно
Известије
За ова 15. дана у овом окружју ништа се није, што се болести међу
народом и марвом тиче тако од важности догодило; - само што је помало
грозница и кашаљ од назеба по гди којим местима било.
Но 12.
30. Новембра 1851.
У Јагодини

Окружни Физикус
Др. Богомир Шулек

( АС, НОЈ, Ф VII, р-50/1851)
119.
Јагодина, 30. новембра 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1851. године
Високославному Попечитељству
внутрени Дела
Началства окружија Јагодинског
Известије
На основу Известија Срески началника и Примирителног Суда ововарошког са свакои покорности Началничество ово високославно
Попечитељство внутрени Дела учтиво извештава, да се никакова болест у
Народу а тако ни стоки овог Окружија не наоди.Но 4415.
Началник Окр. Јагод.
30-ог Новембра 851. год.
Почест. Ађут. Књаж.
У Јагодини
Подполков. Кавалер
Прив. Писар Јефрем Попоивић
Ј. Наумовић
(АС, МУД-С, Ф II, р-2/1851)
120.
Београд, 4. децембра 1851. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да се наплати лекарска награда за пелцовање које је извршио Ђорђе Малаћ,
бивши физикус Јагодинског округа
Началничеству Окружја Јагодинског
У извештају своме од 10 Марта о.г. Н 837. доставило је Началничество
Окружја тамошњег, да је оно јоште решение издало налог надлежном Среском
Началнику, да се од они 160 у Срезу Темнићском пелцовани лица, лекарска
награда
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наплати, и да ће оно те наплаћене новце овамо послати, да се Г. Ђорђу Малаћу
бившем тамошњем окружном физикусу предати могу.
Како је пак од горе назначеног дана па до сада, више времена изтекло,
тамошње Началалничество те новце јоште овамо припослато ние: то
Попечитељство внутрени дела истоме Началничеству налаже, да оно одма овамо
објасност даде, дал су те паре већ наплаћене или не, па ако нису, то зашто,
имајући се у ... постарати, да се ти новци што пре Попечитељству овамо
припошљу.
РН 448
4. Декем 1851 год.
у Београду
Началник Оделенија санитета

За Г. Попечитеља Помоћник
Попечитељства внутрени Дела
Подполковник Каваљер

(АС, НОЈ, Ф II, р-88/1851)
121.
Јагодина, 5. децембра 1851. године
Налог Начелства окружја јагодинског – Примирителном суду вароши
Јагодине и окружном физикусу да се забрани продаја меса од животиња које
нису прегледане и да се место где се врши клање одржава уредним
Примирителном Суду в. Јагодине
Ово окружни физикус Г. Богомир Шулек известијем својим од 7. окт. т.
год. Но 5. доставио је Началству овом, да су Арендатори касапница 6. истог
месеца од једног сељака вола кога је истом сељаку због што му је се оваи ...
заклао, таковог купили и месо на касапници сутра дан у вароши овде јавно
продавали, а будући пак да се од овакове нездраве марве никако ... начином месо
продавати не сме; ербо закони и Уредбе о том постојеће забрањују надобну и
нездраву стоку клати и опасну болест међу људма простирати.- то Началство
ово предпоменутом примирителном Суду налаже да ... на све преднаведено
посматрати напоследку ако речени физикус не нађе за добро да се од које стоке
месо напредак ни под којим начином Арендатори да се не усуде продавати јер ће
као преступник у томе строгој казни подвргнут бити.
II
Лекару окружному
Из известија вашег од 7. октовра т. год. Но 5. видело је Началство ово
ваше предложење у смотренију клања говеда и продавања меса на касапницама
које вам оно совршено одобрава кром што неувиђа за уместно а и није могуће да
се заклано говече свакидашњој физитацији докторскои подвргава у следству
чега онои ...да као што је пређе член истог Суда Миленко Миљковић реченим
касапима од наведеног вола меса без да је се предходително физитацији
докторскои подвргнуло продавати дозволио одобрава; на кои поступак
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Началство ово преко ваше негодује.- Дал она места гди Арендатори марву кољу
и која су већма нечиста и сама гадна да увек ...дневно а тако и дућане у ком месо
Арендатори продавају чисте како неби узроковали нечистоћом њиовом тужбе од
поједини лица, противу исти Началству овом подносити се имајући;
Примирителни Суд дужан ће бити поред наведеног и то заказивати им да ће по
решенију овог Начелства сваки 7 – ми дан на месту гди марву кољу, физикус
ово окружни долазити и стоку њиову физитирати а у исто време и место
положаи као и чистоћу ... овде Примирит. Суду налог да оно к себи све
Арендаторе касапница у вароши ови имајући призове и од стране овога
Началства наложи им да они од сада у будуће не усуде се нездраву стоку клати
као и сваку чистоћу гди ову кољу набљудавати а међу тим решило је ачелство
ово да вас сваки 7 – ми дан на месту гди кољу изилазите и њиову стоку
физитирате,- што се пак пређе учињеног поступка кмета Миленка Миљковића
тиче за што га је Начелство ово укорило о чему и вас знања ради извештава.Но 3701.
5. Декемвра 1851. год.
У Јагодини
Писар Ј. Поповић

Начелник
Ј. Наумовић

(АС, НОЈ, Ф I, р-31/1852)
122.
Јагодина, 14. децембра 1851. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу темнићком за прву половину децембра 1851. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника среза Темнићког
15 – то дневно Известије
Што се тиче здравља, о томе уверавам известијем овим Славно ово
окружно Началничество да таково није наибоље, почем што поготову свуда
имаде кијавице и кашља у народу, но то обоје није тако у великом степену, но
врло малом, а у стоки веома добро, осим свиња на коима имаде у неким
случајевима шапа, и то у Јовцу и Трешњевици, но и то обоје није у великом
степену.
Н 263.
14. Декемвра 1851.
У Јагодини

Ш. Капетан
Д. Миленковић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-2/1851)
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123.
Јагодина, 15. децембра 1851. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину
децембра 1851. године
Славному Началничеству Окру. Јагодинског
Примирителног Суда вароши Јагодине
15 – то дневно Известије
Као и до сада исто је дужност Примирит. Ово – варошки Суд, да сваки
15 дана о стању здравља вароши ове Похвалном началству подносити има, то га
следујеће доставља му.
1 – во Житељство ово варошко доброг је здравља.
2 – го Болести нагле, а тако и смрти чрезвичаине за сада нема.
Извештавајући га о преднаведеном ради знања, и управленија даљег.
Но 814.
15 Децем. 851. год.
У Јагодини
Писар А. Јаковљевић

Председ. Прим. Суда
Живко Ђорђевић

(АС, НОЈ, Ф VII, р-2/1851)
124.
Јагодина, 28. децембра 1851. године
Начелство окружја јагодинског шаље – Попечитељству унутрашњих дела
296 гроша за Ђорђа Малаћа, бившег физикуса Јагодинског округа, на име
пелцовања
Началство окружја јагодинског у одговору на предписаније од 4. тек.
мес. СНо 448. шаље 296 гроша чаршијских наплаћени од пелцовања у окружју
тамошњем г. Ђорђу Малаћу бив. тамошњем окружном физикусу и моли да се
истоме на квиту достави, а за остали до 160 пелцовани лица јавља, да се
изражавају да су платили, што је пак одговор овај закаснио поглавито је узрок
преписати се има Началничеству Среза темнићког, почем он тек 24. октомвра
ове године одговор свој о новцима писало.
28. декемвра 1851.7
Јагодина
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 4562)
7

У свом одговору од 12. фебруара 1852. године Попечитељство обавештава окружно
начелство да је послати новац примило.
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125.
Јагодина, 5. јануара 1852. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о забрани клања стоке без прегледа физикуса и о држању
чистоће на месту где се врши клање
Славному Началничеству Ок. Јагодинског
Примирит. Суда
в. Јагодине Известије
Примирителни Суд ово – варошки по гласу добивеног предписанија
Славнога Началничества од 5. пр. м. и год. Но 3701. по истим поступио је,
Касапе варошке призвао, и заказао, да се више не усуде брез докторске
физитације нездраву стоку клати, а при том чистоћу на оном месту гди кољу
држе.
Овим Известијем о извршеним налогу уверава га.
Но 822.
5. јануара 852. год.
У Јагодини
Писар
Јаковљевић
(АС, НОЈ, Ф I, р-31/1852)

Пред. Пр. Суда
Живко Ђурђевић

126.
Јагодина, 12. јануара 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа о болести Николе
Кашоића из Баточине
Свидетељство
Коим ја посведочавам да је Никола Кашоић из Баточине на обе очи слеп
због чега речени Никола није у стању ништа радити нити па и наимање што год
кући својој може привредити.
12. Јануара 1852. год.
У Јагодини
(АС, НОЈ, Ф I, р-2/1852)

Физикус Окр. Јагодинског
Др. Богомир Шулек
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127.
Јагодина, 15. јануара 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину
јануара 1852. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Окр. физикуса
15 – то дневно Известије
С овим 15 – то дневним известијем јављам Славном Началничеству, да
се није ни какова пријемчива болест за ови 15. дана међу народом показала,
осим што по мало грознице и кашља које обично има,- А тако и међу марвом
никакве пријемчиве болести нема.
Но 1.
15. Јануара 852.
У Јагодини

Окр. Физикус
Др. Богомир Шулек

(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)
128.
Јагодина, 15. јануара 1852. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину
јануара 1852. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Примирителног Суда вар. Јагодинског
15 – то днев. Известије
По досад. обичају, Примирителни Суд вароши Јагодине подноси 15–то
дневно известије, о стању Здравља подручне му вароши, предпохваљеном
Началничеству следујуће,1 – во Житељство је ово варошко здравља за сада доброг.
2 – го Болести нагле, тако пак и смрти чрезвичаине за сада нема.
Примирителни Суд предпохваљено Началничество извештава о
преднаведеном знању и управљенија даљег ради.
Но 23.
15. Јануара 1852. год.
У Јагодини
Писар
А. Јаковљевић
(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)

Пред. Пр. Суда
Живко Ђурђевић
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129.
Јагодина, 24. јануара 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа за добијање
протокола за увођење пелцованих лица и феда за пелцовање
Славному попечитељству внутрени Дела
`Началничества Окруж. Јагодинског
Известие
Физикус ово-окружни Г. Богомир Шулек зактевао је с известијем своим
од 22 новембра пр. год. Но 10. да му Началничество ово 50. табака протокола за
увођење пелцовани деца и 2500, комада феда Калемљена Крављи Богиња
познатим му путем набави и изда – Началничество ово у следству преднаведеног
са настојећим високославно Попечитељство внутрени Дела покорно моли, да му
оно предзначено количество протокола за увођење пелцоване деце и 2500
комада напоменути феда припослати благоизволи.
Но 4372 од пр. год.
24. Јануара 1852 год.
У Јагодини
Прив. Писар
Ј. Поповић

за Начелника Окр. Јагодин.
Почаст. Ађут. Књажњев
Подполков. кавалер
Помоћник Капетан
Димитрије Миленковић

(АС, МУД-С, Ф I, р-41/1852)
130.
Београд, 28. јануара 1852. године
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела о послатим протоколима за
увођење пелцованих лица и федама за пелцоване
Началству Окр. јагодинског
СНо 105.
28- ог Јануариа 1852.
У Београду
У одговору на известие Началничества тамошњег од 24 – ог Јануарија те.
год. Но 4372. од пр. год. шаље му попечитељство внутрени Дела 50. табака
Протокола за увођење пелцовану лица и 2500'. Феда Каламљење с тим налогом
да исправном пријему исти у свое време известити не пропусти.
1. Фебруарија
У Београду

да се екс.

(АС, МУД-С, Ф I, р-41/1852)
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131.
Залаговац, 28. јануара 1852. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у темнићком срезу за другу половину јануара 1852. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника Среза Темнићког
15 – то днев. Известије
Што се тиче здравља о томе уверавам извештајем овим Славно овоокружно Началничество да је таково како у народу, тако и стоки вообште
пожелно и добро. Осим што су се пре три дана у обштини Коњској, Љубавској и
Јасичкој, мале богиње појавиле, но исте нису тако опасне по томе што никаков
житељ, које такове има умрио није.
Но 67.
28. Јануарија 1852.
У Залаговцу

За Г. Ш. Капетана
Петар Здравковић

(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)
132.
Рековац, 30. јануара 1852. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у левачком срезу за другу половину јануара 1852. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Началника Левачког
Известије
Да је стање здравља Народа и Стоке вообште благополучно, и да се
ништа не чује да какова болест заразителна међу истим сушествује, овим 15 – то
дневним известијем извештавам Славно Началничество.
Но 68.
30. Јануарија 852.
У Рековцу

За Г. Началническог
Писар
Стоико Н. Лазаревић

(АС,. НОЈ, Ф II, р-24/1852)
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133.
Јагодина, 31. јануара 1852. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину
јануара 1852. године
Славному Началничеству
Окр. Јагодинског
Примирителног Суда в. Јагодине
15 – то дневно Известије
Као и досад што је Примирителни Суд вароши Јагодине сваки 15. дана
известије своје о стању тдравља подручном му вароши Славном Началничеству
подносио, тако сад са Следујуће за пр. 15- дана доводи му до знања.
1 – во Житељство је вароши ове за сада здравља доброг.
2. Болести нагле, тако пак и смрти чрезвичаине за сада нема.
О преднаведено извештавајући Примирит. Суд Похвално Началство
знања и упреавленија даљнег ради.
Но 52.
31. јануара 852.
У Јагодини
Писар
А. Јаковљевић

Пред. Пр. Суда
Живко Ђурђевић

(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)
134.
Јагодина, 1. фебруара 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину
јануара 1852. године
Славному Началству Окружја Јагодинског
Овим 15–то дневним известијем Славном началству да се за ова 15 дана
ништа тако важно догодило није, осим да је 26 Јануарија у 7 сати један, а у 12
сати 17 гради Р топлота била.
Но 2.
Јагодина 1. фебруар. 1852.

Др. Богомир Шулек
Окр. физикус

(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)
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135.
Јагодина, 1. фебруара 1852. године
Извештај Начелника окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину јануара 1852.
године
Попечитељству внутр. Дела
Началничества окружја јагодинског
Известије
На основу полученим за месец Јануар тек. год. 15 – то дневна известија
од Срески подручни му началника, Началство Окр. Јагодинског овим
високослав. Попечитељству внутр. Дела понизно јавља, да је стање здравља
људства прилично премда су се од пре 4. дана у Срезу Темнићком и то: у
обштини Љубавској, Коњској и Јасичкој мале богиње појавиле но не тако опасно
из тога закључава се што ниједно лице од исте умрло није; што се стоке тиче ова
је у целом окружју совршено здрава кром по гди у Срезу левачком што од шапа
болује.
Но 276.
1. фебр. 1852. год.
У Јагодини

Началник Окр. Јагодинског

(АС, НОЈ, Ф II, р-24/1852)
136.
Београд, фебруара 1852. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског о
набавци материје за израду вакцине
Началничеству Окр. Јагодинског
Поводом учињеног предложења физикусом окружја Пожаревачког Г.
Дром Медовићем и на основу тачке 15. височаише издани правила за каламљење
богиња, да би се материја крављи оспица и у нашем Отечеству обнављати могла,
која се до сада из страни Држава прибављала, Попечитељство внутрени Дела
налаже тамошњем Началничеству да преко подручни му Срезски Началника и
надлежни Кметова одма дознати настојава како би се на вименима какове краве
онои у реченои 15. тачки описани богиња или меурића показало, па како о
таковим појавленија дознало буде, да изашиље свог окружног лекара, да то
појавленије по свом знању и вештини у касателнои струци извиди, и ако се
увери да су они појавивши се меурићи или богиње на вименима доиста оне
правекравље оспице то да он од исте материје назначивши ... говечета,неколико цевчица, које се обично за чување материје крављи богиња
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употребљавају напунити има; при томе имат ће таи лекар у исто време и своје
мненије о томе појавленију изложити, нарочито како су се познатим поводом ти
меураћи појавили на известни крава, да ли је имало какови други крава у тои
околини, такође од подобни меурићи болујући и напоследтку, дал је каково лице
нарочито с тим кравама мешавше се, имало или богиње или пак какови други
род краста, а и иначе што би као... достоино при извиђенију пронашао. Материје
пак овакову са надлежним известијем свога окружног лекара Началничества ће
Попечитељству овом на надлежно употребленије припослати.
Овом приликом налаже се даље Началничеству, да свом окружном
лекару закаже, да се он, ако се поуздано не може ослонити на материју њине од
пр. год. сачувани, и сумњателно му је, да није можда изветрила и ослабила,надлежно има обратити Попечитељству овом, по чему ће му Попечитељство ово
по тачки 2. горенапоменути правила такову у своје време припослати.
СНо 1339. од пр. год.
Фебруара 1852. у Београду
Начал. Оддељ. Санитета

Попечитељ внутрени Дела
Подполковник, Кавалер
И. Гарашанин

(АС, НОЈ, Ф IV, р-98/1852)
137.
Јагодина, 14. фебруара 1852. године
Налог Начелства окружја јагодинског – Среским начелницима,
Примирителном суду и окружном физикусу да набаве материју за израду
вакцине
Началницима Среским, Примирителном Суду вар. Јагодине
И лекару ово – окружном
Но 453.
14. фебуара 1852. год.
У Јагодини
Поводом учињеног предложенија Физикуса окр. Пожаревачког Г. Др.
Медовићем на основу тачке 15. височаише изданог Правила за каламљење
богиња, да би се материја крављи оспица и у нашем Отечеству обновеловати
могла, која се досад од страни држава прибављала, Попечитељство внутр. Дела
наложило је Началству овоме да оно преко подружним му Срески Началника и
надлежни кметова одма дознати настојава како би се на вименима какове кравве
оно у реченои 15. тачки описани богиња или меурића показало, па како о
таковим подвеленију дознало буде, да изашље свог лекара, да те појављење по
свом знању и вештини у касателнои струци извиди, и ако се увери да су они
појавивши се меурићи или богиње на вименима доиста оне праве кравље
оспице; то да он од исте материје назначивши дан боловања тога говечета,неколико цевчица, које се обично за сачување материје крављи богиња
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употребљавају напунити има; при томе имат ће таи лекар у исто време и своје
мненије о томе ... изложити, нарочито коим су се познатим поводом ти меурићи
појавили на известнои крави, дал је имало какови други крава у тои околини,
такође од подобни меурића болујући и напоследку, дал је каково лице нарочито
с тим кравама мешале се имало или богиње или пак каковои други род краста, а
иначе што би као вниманију достоино при извиђенију пронашао. Материју пак
овакову са надлежним известијем свога окружног лекара предпохваљеном
Попечитељству на надлежно употребленије припослати.
За доктора
О чему Началство ово и вас знања ради и управленија вашег
извештавајући налаже вам, да ви ако се поуздано не можете ослонити на
смотреније од прошле год. сачувану вам, и сумнително је да ние можда
изветрила или ослабила,- обратило се Началству овом како ће оно чрез високосл.
Попечит. внутр. Дела по тачки 2. горе напоменути правила такову у своје време
прибавити.Начелник Окружни
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф IV, р-98/1852)
138.
Београд, 20. фебруара 1852. године
Пријем извештај Начелства окружја јагодинског о забрани дућанџијама да
продају отровне материје
Начелство окружја јагодинског извештава у одговору на предписаније од
5-ог септембра пр. год. 1850. СНо 1418. како је оно забранило дућанџијама
отровне материје продавати, а који су се по дућанима затекле да се има преко
границе пренети, и пита оће ли ми се дозволити у дућанима пронађен при
визитирању цинобер продавати.
Писати Началничеству окружја јагодинског да се цинобер у прашку
дозвољавати држати а у комаду не...
Но-342.

20. фебруарија 1852.

(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 247)
139.
Јагодина, 20. фебруара 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинскјог – Попечитељству унутрашњих
дела о забрани продаје отровних материја у дућанима
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началника окруж. Јагодинског
Известије
Сходно распису и Наставленију високославног Попечитељства внутр.
Дела од 5 –ог Септембра прош. 1850 год. СНо 1418. у смотренију забрањени
отровни ствари и жестоки лекарија да се никако продавати не смеду
одпуштеноиси,- поступивши Началничество ово издало је налог свим
дућанџијама у окружју овом и
вароши овадшњои кои такове деже, да све отровне ствари купно кое су се при
коме трговцу у дућану затекле чрез два месеца преко границе отечества нашег
изнети имају ако не желе такове одузети им се и под званичним печатом
ставити; Потом пак и по истеченију означеног времена када Началничество ово
по дућанима визитирало сиреч да ние кои какове ствари од забрањени затаио
или прикрио као и да ние преко границе препродати ктео, врло мало нашло е и
такове одма под печат званични ставило.- Даље пак оне ствари кое су обично
занатлијама потребне и због кое бити не могу Началничество ово изабраним и
поверења достоиним дућанџијама и трговцима уступило,- Но како су се и неке
кое у Списку забрањеноим не стое ствари пронашле као: Копаи балсам и прочи
сви балсами кои се пие и кои се по дућанима обично продају као и Хина прашак
(хинин:) Хина т. ј. Кара Хинина, Синамаћие (: лист од Санне) и Манна, Премда
и нису по мнениу ово-окружног лекара кои умео буде употребљавати тако
опасне, што ће чинити Началничество ово са настојећим у покорности
високославно Попечитеаство внутрени Дела упитати долази као и за цинобер
будућие у Списку I разделу дозвољава у прашку а овамо у III разделу забрањуе
се таи Цинобер у камену продавати кад трговци кои такове ствари продају могу
камен у прашак преобратити и са њим злоупотребление каково чинити.Но 3342.
20. фебруара 1852. год.
У Јагодини
Писар
Јеврем Поповић
(АС, МУД-С, Ф I, р-42/1852)

Началник Окружни
Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

140.
Јагодина, 21. фебруара 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему феда и протокола за увођење пелцованих лица
У одговору на преписание високославног Попечитељства внутрени Дела
од 28. пр. месеца СНо 105. Началничество Окружја Јагодинског известијем
своим у покорности јавља му да е оно послати му 50. табака Протокола за
увођење пелцонани лица подпуно примило, а умсто послати Началничеству
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овом 2500. феда за каламлење богиња оно је само од ово 1552. комада примило;
ом ћему ово Предпохваљено Попечитељство покорно извештавајући моли Га, да
му оно јошт у недостатку 998. комада предречени феда припослати
благоизволи.Но 364.
21 – ог Фебруара 852 год.
У Јагодини
Пр. Писар
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф I, р-41/1852)

Началник Окр. Јагод.
Почаст. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

141.
Јагодина, 10. марта 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о набавци материје за пелцовање
Славному Началничеству
Окружја Јагодинског
Окружног физикуса
Известије
Одговарајући на предписаније Славног Началничества окр. Јагодинског
од 14. фебруара о. Г. Но 453. јављам хваљеном Началничеству, да се ја на
материју крављи богиња заоставшу од прошле год. коју при себи имам ослонити
не могу, зато молим, да би ми се таково што пре доставила, како би се
заблаговремено по овом окружју пелцовање започело, јер ја прошле године за
ову заостало, зато би ред био да се што је могуће раније започне.Но 5.
10. Марта 1852. год.
У Јагодини

Окружни Физикус
Др. Богомир Шулек

(АС, НОЈ, Ф IV, р-98)
142.
Јагодина, 15. марта 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину
марта 1852. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Окружног Физикуса
15 – то дневно Известије
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С овим 15 – то дневним Известијем јављам хваљеном Началничеству да
су деца за ово последње време запаленије у грлу а тако и глисте имали, друго се
ништа није чрезвичаино догодило.У исто време јављам и то хваљеном Началничеству, да се у овои вароши
зеитин тако рђав продаје, да је не само фарбан, но и које какове нечистоте и ...
толико има да у једном товару више од 8. ока излази,- и то је и једно и друго
здрављу човечијем пкодљиво.Но 7.
15. Марта 1852.
У Јагодини

Окружни физикус
Др. Богомир Шулек

(АС, НОЈ, Ф IV, р-75/1852)
143.
Јагодина, 2. априла 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за март 1852. године
Попечитељству внутрени Дела
Началства Окр. Јагодинског
15 – то дневно Известие
Предастојећим Началничество ово у свакои покорности налази
високославному Попечитељству внутрени Дела известити, да је по известијама
надлежни Срески Началника, како народ повереног ми окружја тако и сва
вообште марва через цео прош. Месеца Марта, осим деце, која по известију ово
окруж. Физикуса у овои вароши од глиста и запаљења у грлу, но не опасно
болују,- совршеног и благопожелателног здравља био.Но 1308
2. Априлиа 1852.
У Јагодини
Пр. Писар
Јефрем Поповић

За Г. Началника Окр. Јагод.
Почас. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Помоћник Капетан
Д. Миленковић

(АС, НОЈ, Ф IV, р-75/1852)
144.
Рековац, 3. априла 1852. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
набавци материје за израду вакцине
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Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Началника Среза Левачког
Известије
По гласу предписанија Славног Началничества од 14. фебруара тек. год.
Но 453. мени одпуштенои у смотренију крављи оспица које ће ду се и у нашем
отечеству обнављати имати; ја сам сходно истом – предписанију поступивши,
дао на знање свим кметовима а преко ови и народу, како ће ду ови чим на
вименима крава описани у тачки 15. височаиши издани правила меуриће
усмотре одма јавити имати, да потом могу и већој власти доставити. О чему и
похвалително Началство овим у покорности извештравам с тим учтивим
изјављујући, да ћу му одма јавити ако од које стране получим известије у
оваковом смислу.
Но 149.
3 – ег Априла 852. год.
У Рековцу

Поручник
Радоје Марковић

(АС. НОЈ, Ф IV, р-98/1852)
145.
Јагодина, 5. априла 1852. године
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству
окружја јагодинског о стању здравља за другу половину марта 1852. године
Славному Началничеству Окружија
Јагодинског
Окружног Физикуса
15 – то дневно Известије
С овим 15. дневним известијем јављам Славном Началничеству да се
међу народом овог окружја никакове друге опасне болести нема, само што су се
оспице на децама овде појавиле, а међу марвом никакове болести нема.У исто време молим предпохваљено Началничество, да би ми феде и
Протокол за пелцовање Крављи богиња што пре ми послати, како би се раније
пелцовању у овој години започело,- тим више што феде ни за прошлу годину
издао од пелцовања деце нисам.Но 9.
5. Априла 852.
У Јагодини

Окр. Физикус
Др. Богомир Шулек

(АС, НОЈ, Ф I, р-2/1852)
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146.
Јагодина, 5. априла 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби окружног физикуса за набавку материје за вакцинацију
Попечитељству внутрени Дела
Но 1035.
5. Априла 1852. год.
У Јагодини
Ово окружни физикус Г. Шулек са известијем својим од 10. марта т. год.
Но 5. доставио је Началству овом да се он на имајућу при себи материју Крављи
богиња од прошле године заоставшу поздати не може молио је у исто време да
Началство ово од веће власти издејствује да му се такова фришка што пре
пошаље како би за благовремено пелцовање у овом окружју отпочети могао јер
вели за ову, и прошле године пелцовање је заостало у следству чега
Началничество ово високо Попечитељство внутр. Дела покорно моли, да оно
речену материју крављи богиња преднаведеног конца ради послати му
благоизволи.Началник Окружни
Ј. Наумовић
( АС, НОЈ, Ф I, р-2/1852)
147.
Београд, 5. априла 1852. године
Пријем молбе Начелства окружја јагодинског за набавку
материје за вакцинацију
Началничество окружја јагодинског у следству наступајућег времена за
каламљење крављих богиња, моли да му се пошље за њиовог окружног
физикуса свеже кравље материје почем им са од пр. год. заоставши предузети
било не моћи.
Да му се два ланцета пошље.
Но – 1035. 5. априла 1852.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 448)
148.
Београд, 8. априла 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела доставља – Начелству окружја
јагодинског материју за вакцинацију
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Началничеству Окр. Јагодинског
Попечитељство внутрени Дела у следњтву известија Началничества
тамошњег од 5 – ог апрла Но 1035. шаље му 2. пара ланцета свеже кравље
материје за пелцовање, с налогом, да и свом окружном физикусу преда, и о
успешном употребленију исте Попечитељство ово у своје време обавести.
СНо 448.
8. априла 1852. год.
У Београду
Началник одељ.
Санитета
Др. Линдермајер
(АС, НОЈ, Ф IV, р-98/1852)

Попечитељ внутрени Дела
Полковник, Кавалер
И. Гарашанин

149.
Јагодина, 9. априла 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о оставци Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началника Окр. Јагод.
Известије
Физикус ово-окружни Г. Готфрид Антон Шулек под 3. т. м. поднео је
Началничеству овом на писмено молбу своју с којом изјављујући да никако
више у доскорашњои служби због неки важни узрока остати не може, молећи да
се од садње дужности у своје време разреши, кои молбу именованог г физикуса
Антона
Шулека овди и оригиналу приложену шиље Началничество
ововисокославном Попечитељству внутрени Дела на његово високоувидение и
решение.Но 2.
9. априла 852. год.
У Јагодини
Пр. Писар
Јефрем Поповић

Началник окр. Јагодин.
Почес. Ађут. Књаж.
Подполковник Кавалер
Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
150.
Београд, 29. априла 1852. године
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела - Начелству окружја
јагодинског о пријему оставке Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа
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Началничеству Окружија Јагодинског
СНо 518.
29. Априлиа 1852.
У Београду
Под 9. тек. м. Но 2. поднело је предпоменуто Началничество
Попечитељству в. Дела на увидение, писмено изјаснение тамошњег окружног
физикуса Г. Доктора Шулека у коме он изјављује, да жели из Правитељствене
службе отпуштен бити по изтечениу од с њиме закљученог Контракта.
У следству тог Попечитељство в. Дела, непропушта тамошњем
Началничеству наложити, да се оно овамо на један месец дана пре изтечениа
контрактом уговореног рока обратити има, како би Попечитељство ово по томе
надлежни корак височаишем месту учинило о одпуштениу Г. Шулека из наше
Правитељствене службе.
2. Маја Екс.
(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
151.
Београд, мај – јуни 1852. године
Молба Јована Валенте за постављење на место окружног физикуса
Јован Валента моли у сојузу свог прошенија и на основу добивеног
решенија Попечитељства овог од 1850 год. СНо 1749. да би му се се каково
место окружног лекара подарило, нарочито пак моли за одговор, и за случај ако
би га Попечитељство у речену службу не примило, за повратак докумената
његови.
1. маја 1852.
Представити Совјету како ће се званије лекара у окружју Јагодинском
упразнити, почем је досадаљи физикус Антон Шулек оставку поднео, која је
Његовој Светлости спроведена, и питати под којим ће се условима Др. Валента у
Правитељствену службу као страни поданик примити.
17. јунија 1852.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 592)
152.
Јагодина, 2. маја 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о оставци Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинск.
Известије
Началничество ово-окружно с известијем својим под: 9. Априла т. год.
Но 2. високославном Попечитељству внутрени Дела срповело оставку физикуса
ово окружног Г. Шулека у коиои он изјављује, да жели из Правитељствене
службе одпуштен бити по истечениу с њиме закљученог контракта, па како је
вишехваљено Попечитељство с предписанием своим под 29. Априла т. год. СНо
518. наложило Началничеству овом, да се оно ипак истоме на један месец дана
пре истечениа контрактом уговореног рока даљег по овоме предмету поступка
његовог обрати; тако Началничество ово следујући налогу високославног
Попечитељства, учтиво га моли, да оно почем нема више од једног месеца дана
до истечениа времена с Г. Шулеком закљученог уговора,- молбу његову под
горе означеним даном Попечитељству овом спроведену му уважити, и на место
истог другог доктора послати благоизволи.

Но 12.
2. Маја 852. год.
У Јагодини
Прив. Писар
Ј. Поповић

Началник Окр. Јагодинског
Почас. Ађут. Књажев
Подполковник Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
153.
Јагодина, 5. маја 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему и исплати Регистра за лекарску струку
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж Јагодинског
Изветије
С предписанием високославног Попечитељства внутрени Дела од 29–ог
про. Месеца СНо. 581. послати Регистар за деловодство струке лекарске
потражени примило је Началничество ово и за исплату истог Регистра шиље
Началничество ово 2 фори. и 30 краицера с том учтивом молбом, да похвално
Попечитељство о исправном пријатију пошиљаћему се новаца овамо
Началничеству квиту благоизволи.
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Но 11.
5. Маја 1852. годи:
У Јагодини
За окр. Физикуса
Прив. Писар
Ј. Поповић

за Началника Окр. Јагодин.
Почест. Ађут. Књаза
Подполковник, Кавалер
Помоћник, Капетан
Д. Миленковић

(АС, МУД-С, Ф III, р-49/1852)
154.
Београд, 10. маја 1852. године
Достава молбе Готфрида Антона Шулека, физикуса
Јагодинског округа – Кнезу на усвајање
Књазу
СНо 812.
10 – ог Маја 1852.
У Београду
Доктор Медицине и Хирургије Г. Готфрид Ан. Шулек по височаишем
одобрениу ваше К. Светлости од 23 маја 1851. године ВНо 637. примиљен је
контрактуално у нашу Правитељствену службу за физикуса Окружија
Јагодинског и сад 5 –га дана идућег месеца јуна о. г. изтиче једногодишњи
контрактуални уговорени рок службе истог физикуса.
Будући тако, да је се речени Г. Шулек као што у свакои покорности
приложено изјаснение његово показује, молио да би он из наше Правитељствене
службе по изтечениу тога с њиме уговореног једногодишњег рока, одпуштен
био, то Попечитељство в. Дела у понизности својој усуђује се вашу Ј. Светлост
молити да би она решити и одобрити благоизволела, да речени Г. Шулек од
досадашње службе његове разрешити и одпустити може.
14. тек. Екс.
(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
155.
Београд, 20. маја 1852. године
Кнез Александар Карађорђевић обавештава – Попечитељство унутрашњих
дела о прихватању оставке Готфрида Антона Шулека, физикуса
Јагодинског округа
Попечитељству внутрени Дела
Уважавајући молбу Доктора Медецине и Хирургије Готфрида Ан.
Шулека, кои је у нашу Правитељствену службу за физикуса Окружја
Јагодинског контрактуала примљан, молећег се, да се из ове службе одпусти,
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које ми је Попечитељство са представљенијем својим од 10. тек. м. СНо 812.
спровело, Ја одобравам да се именовани Шулек 5 – га идућег месеца Јуниа ове
године, као дана кога уговорение рока службе његове истиче, од досадашње
дужности разрешити и одпустити може.
О чему Попечитељство внутрени Дела ради знања и ... његовог
употреблениа увдомљавати.
ВНо 541.
20. Маја 1852. године
У Београду

А. Карађорђевић

(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
156.
Београд, 3. јуна 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског о прихватању оставке Готфрида Антона Шулека
Началничеству окр. Јагодинског
СНо 961.
3. Јуниа 1852. год.
У Београду
Поводом молбе Доктора Медицине и Хирургије Готфрида Антона
Шулека кои је у Правитељствену службу за физикуса Окр. Јагодинског
контрактуално примљен, да се из ове службе одпусти, благоизволела је Његова
К. Светлост височашим решением својим од 20 – тог пр. м. ВНо 541, одобрити,
да се именовани Док. Шулек 5 – ог текућег м. као дана кога уговорени рок
службе њиове изтиче, од доскорашње дужности разрешити и одпустити може.
Ово височаише решение Попечитељство в. Дела настојећим
саобштавајући поменутом Началству, налаже му, да оно исто у деиство приведе
и припадајућу до тог времена плату Г. Шулеку тачно изда, као што ће у исто
време и протокол пелцовани од њега узети, по томе пак предаће му овде
приложено свидетељство.
4. тек

Екс.

(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
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157.
Јагодина, 11. јуна 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о пријему решења о прихватању оставке Готрфрида Антона Шулека,
са молбом да му се дозволи да заврши са пелцовањем у Јагодинском округу
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Изветије
Одговарајући на предписание високославног Попечитељства внутрени
Дела од 3 Јуниа т. год. СНо 961. Началничество му ово покорно јавља, да је оно,
височаише оно Његове Књажеске Светлости од 20 – ог Маја исте год. ВНо 541.
Решеније, коим се физикус ово-окружни Г. Готфрид Шулек од доскорашње
дужности разрешава, истоме саобштило; и у исто му време од дужности
разрешивши заказало, да од 5 – ог јуниа ов. год. више плате нема, а до тог дана
издало му је; но почем му трошком феда каламлења Крављи богиња готов био
није, то Началство ово није могло ни примити му исти, нити му је пак из тога
узрока оно свидатељство издало докле речени протокол не буде готов; о у
особенои понизности неизоставља предпохваљеном Попечитељству и то
достављати да је вишепоменути физикус пелцовање крављи богиња у срезу
темничском довршио, и у неколико села среза левачког такове почело, па како је
он – Г. Шулек – ово Началство молио, да му се дозволи започето у срезу
Левачком пелцовање довршити, тако началство ово високосл. Попечитељству,
са сваком учтивошћу исту молбу саобштавајући моли га, да му оно почем је
јошт време лепо, и ако други на место његово физикус постављен ние, или иако
постављен скоро на дужност своју овамо доћи неће, молбу уважити, и предузето
њиме у срезу левачком пелцовање да доврши одобрити благоизволи.Но 33.
Началник Окр. Јагодин.
11. Јуниа 1852. год.
Почест. Ађут. Књаж
У Јагодини
.
Подполковник, Кавалер
Пр. Писар
Ј. Наумовић
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
158.
Београд, 22. јуна 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава - Начелство окружја
јагодинског да дозвољава Готфриду Антону Шулеку да настави
са пелцовање у срезу левачком
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Началничеству окр. Јагодинског
СНо 1038.
22 – ог Јуниа 1852. год.
У Београду
Из известија Началничества Окружија тамошњег од 11 – ог тек. м. Но 33,
видило је Попечитељство ово како је оно бив. Свог окружног физикуса Г.
Готфрида Антона Шулека од дужности разрешивши коначно из службе
отпустило и како сад исти предлаже молбу, да му се одобри започето пелцовање
крављи оспица у Срезу Левачком довршити.
Ову молбу реченог Г. Шулека уважавајући, Попечитељство в. Дела
настојећим одобрава, да он започето пелцовање богиња довршити и окончати
може, по чему именованом Началничеству налаже да му ово саобштити
непропусти с тим да само упут твованијем да он држан буде, ово годишњи
протокол пелцовани и феде издани уредно и прописно продужити тако, како ће
истом по окончању пелцовања и у Срезу Левачком Началничеству доста точно
предати моћи.
22. да се Екс.
(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
159.
Београд, јуна 1852. године
Сведочанство Попечитељства унутрашњих дела о раду Готфрида Антона
Шулека на месту физикуса Јагодинског округа
Свидатељство
Показатељ овог Г. Готфрид Антон Шулек Доктор Медецине и Хирургије
налазио се у служби Правитељства Србског као привремени физикус Окружија
Јагодинског од 5 – га јуниа 1851. до 5 истог мес. ове 1852. године и на собствену
молбу и захтева његовог разрешен је и сасвим из исте службе височаишим
решением од 20 – ог маја о. г. ВНо 541. одпуштен.
За освидевлестование горе назначене службе Г. Доктора Шулека, као и
да је он, док се у истои налазио подпуно своиои дужности и правилима за
окружне лекаре и физикусе постојећим, отговарао, а и поверениа доброг био,
издаје му се од стране Попечитељства в. Дела наодеће свидатељство.
(АС, МУД-С, Ф III, р-22/1852)
160.
Јагодина, 19. јуна 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби Богомира Шулека за доставу 3000 феда за пелцовање
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружиа Јагодин.
Известије
Физикус Окружја овог Г. Богомир Шулек по указанои му потреби молио
је Началничество ово, да му оно набавивши 3000. комада феда за калемљење
богиња пошаље, у следству чега Началничество ово у наивећои понизности
предстоећим долази високославно Попечитељство внутрени Дела молити, да му
оно преднаведено количество феда, како би ово своме физикусу поради
употребленија благовремено предати могло, одпустити благоизволи.
Но: 28.
19. Јуниа 1852. год.
У Јагодини
Прив. Писар
Јефрем Поповић

Началник Окр. Јагодин.
Почес. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

Началничеству Окружја Јагодинског
СНо 926.
26. Јуниа 1852. год.
У Београду
На молбу тамошњег Началничества од 19. тек. м. Но 28. шиље му
Попечитељство внутрени Дела 3000 комада феда за Каламљење Крављи Богиња,
на надлежно његово употребленије.
31. тек. Еск.
(АС, МУД-С, Ф III, р-9/1852)
161.
Јагодина, 30. јуна 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о о стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1852. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
По добивеним Изветијима од надлежни Срески Началника,
началничество ово високославному Попечитељству внутрени Дела у покорности
јавља, да је стање здравља као Народа у окружју овом, тако и токе врло добро и
да никакове болести, кое би се редњом звати могле нема.-
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Но 31.
30. Јунија 1852. год.
У Јагодини
За окр. Физикуса
Прив. Писар
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф III, р-46/1852)

У одсуству Г. Началника
Помоћник Капетан
Д. Миленковић

162.
Јагодина, 6. јула 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутррашњих
дела
о пријему феда за пелцовање
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Пошто Началничество с височаишим предписанием високославног
Попечитељства внутрени Дела од 26 – ог пр. месеца СНо 926. одпуштеним му
3000. комада феда за Каламљење Крављи Богиња, подпуно примило ние, то оно
престојећим у покорности предпохваљено Попечитељство извештавајући у исто
га време моли да му јошт 320 комада као недостатак домирен предпослатог му
количества одпустити благоизволи.
Но 32.
6 – ог Јулија 1852. год.
У Јагодини
При. Писар
Јефрем Поповић

Началник Окруж Јагод.
Почес. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

Началничеству окружиа Јагодинског
СНо 976.
27. Јулија 1852. год.
У Београду
Остатак феда калемљење Крављи Богиња у 320 комада шиље
Попечитељство тамошњем Началничеству одговарајући на известие његово од
6. тек. Но 32.
29. тек.

Екс.

(АС, МУД-С, Ф III, р-9/1852)
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163.
Јагодина, 31. јула 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству финансија о
уплати новца Готрфрида Антона Шулека, бившег физикуса Јагодинског
округа у Фонд удовица и сирочади чиновника
Попечитељству финасија
КНо 552.
31. Јулија 1852. год.
У Јагодини
По гласу прикљученом Списку Началничество ово од разни плата
чиновника и званичника у Окр. Јагодинском служећи припадајући проценат за
рачун Фонда удовица и сирочади чиновника у 1701. гр. и 10 пр. добри одбило; и
који суми новаца Началничество шиље високосл. Попечитељству финансија у
2#. Ц. 11 ½ цв. 1 низам и 2 паре ситне свега 67 гр. 16 2/3. тр. доб. и у квити Г.
Готфрида Антона Шулека бивши – ово окр. физикуса 103. гр. 33 ½ пр. добри,
коју му суму новаца Началничество по налогу висок. Попечитељства од 17. т. м.
СНо 1206. као квите у речени фонд уложеном поврати, свега дакле 174 гр. и 10
пр. доброг на његово даље употребленије учтиво га моли, да га оно о потпуном
пријатију вопросне суме известити и квиту му надлежну одпустити изволи.Окр. казначеј
Н. Петровић

Началник окр. Јагодинског
Ј. Наумовић

(АС, НОЈ, Ф II, р-34/1852)
164.
Јагодина, 1. августа 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1852. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началства Окр. Јагодинског
Известије
На основу прибављени од надлежни Срески Старешина и ово варошког
Примирителног Суда петнаесто-дневни известија, у наивећои понизности
Началничество Окр. Јагодинског долази, предстоећем за прошли месец Јули
високославно Попечитељство внутрени Дела известити, да се не само Народ но
и сва стока у повереном му Окр. доброг здравља, осим деце која од мали и
средњи краста као и од не одавно показавше се Срдобоље, која прилично жртве
на истои, а нарочито у ово окружнои вароши производи, а тако и Говеди, у
Срезу Левачком, по известију Началника именованог Среза од 15 и 30. пр.
месеца Но 720. 737. будући да она од шапа болује налази.148
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Но 44.
1. Августа 1852. год.
У Јагодини
Пр. Писар
Јефрем Поповић

Началник Окр. Јагодин.
Почес. Ађут. Књаж.
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-52/1852)
165.
Београд, јули – август 1852. године
Постављање Јована Валенте за физикуса Јагодинског округа
Височаишим решењем од 10. јулија тек. год. СНо 566. одобрава да се
доктор Валента у њену Правитељствену службу за физикуса окружја
Јагодинског под оним истим условима, под којима и Шулек био примљен,
прими.
16. јулија 1852.
Валента приспео буде, један егземплар контракта који да му се пошље
треба, и исти закључе и по надлежности у дужност уведе, а заклетву овамо
достави, и од дана закљученог контракта плату у 350 талира изда, а да му се 4
свидетељство Шулека после да му се преда.
25. августа 1852.
(АС; МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1018)
166.
Београд, 25. августа 1852. године
Постављање Јована Валенте за физикуса Јагодинског округа
Началничеству Окр. Јагодинског
Сходно представленију Попечитељства внутрени Дела благоволила је
Његова Књажеска светлост по 10. јулија о. год. СНо 566. височаише одобрити,
да се доктор Медицине и Хирургије Јован Валента родом из Прага прими у
Правитељствену службу за физикуса Окружја Јагодинског на једну годину дана
под оним условима, као што су и друга лекарска лица у нашу Правитељствену
службу примајућа.
У следству тога височаишег одобрениа Попечитељство внутрени Дела
закључило је по данашњим контракт у два равногласна екземплара са реченим
доктором Валентом, од који је један егземплар при себи задржао,- а други
егземплар прилажући овде шаље тамошњем Началничествуса тим налогом, да га
реченом свом физикусу кад тамо дође, преда. Исто тако Началничество ће
тамошње по имајућој при себи форми реченог Г. Валента заклети и његову
заклетву овамо у своје време доставити.
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Поставља се даље у дужност началничества да оно по смислу изданом
одавде под 24. марта о. год. СНо 391. налога новопостављеног свог окружног
физикуса Г. Валента у дужност уведе, настављајући притом, како ће се он из ...
деловодника по лекарскои струки лакше упознати моћи са истим.
Што се пак тиче плате Началничество ће такову реченом физикусу Г.
Валенту, од дана с њиме закљученог Контракта т. ј. од 25. т. м. Августа на 350
талира годишње рачунајући у своје време, као и прочим чиновницима издавати.
Како се пак 4. Свидетељства Г. Шулека иоште при Попечитељству овоме
налазе, то се ова настојећим шаље именованом Началничеству, да и на реверс
истом преда, и у случају томе ако се исти Доктор Шулек већ овамо кренуо буде,
да одма та Свидатељства овамо поврати.
СНо 1047.
25- Августа 1852. год.
У Београду
Началник одел. Санитета
Др. Линдермајер8

У одсуст. Г. Попечитеља
Помоћник Попечитеља
Подполковник Кавалер

(АС, НОЈ, Ф I, р-15/1852)
167.
Београд, август – септембар 1852. године
Постављање Јована Валенте, физикуса Јагодинског округа за физикуса
Смедеревског округа
Предлаже се да ради попуњенија упражњеног
места окружја
Пожаревачког представи Његовои Светлости физикуса окружја Смедеревског Г.
Константина Михаиловића а на место овог физикус окружја Јагодинског Јован
Валента.
28. август 1852.
По предложенију да се потврди.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1250)
8

Јован Валента рођен је у Прагу 1825. године. У Прагу је завршио медицину и добио
дипломе: Доктора Медицине, Хирургије и Магистра за порођаје. По зваршетку студија
стажирао је у Царској болници као секундарни лекар. Служба у Јагодини, у коју је
ступио 25. августа 1852. године, била му је прва служба у Србији. Говорио је немачки,
француски, чешки, латински, грчки и српски језик. Као физикус радио је врло савесно.
Испитивао је болести које су се појављивале у народу. Давао је прописане извештаје о
свом раду. Увек се одазивао позивима болесника. Своју апотеку држао је добро и
уредно. Био је тачан у пелцовању а и уредно је водио и подносио протоколе пелцованих
лица. Према болесницима и људима уопште, као и према старешинама био је уљудан.
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Уважавајући представленије Попечитељство овог од 28. пр. мес. СНо
1250. по коме физикуса окружја Смедеревског Г. Константина Михаиловића за
привременог физикуса окружја Пожаревачког, а на овога место за физикуса
окружја Смедеревског одобрава да се премести контрактуални физикус окружја
Јагодинског доктор Валента под постојећим контрактуалним условима.
10. септемврија 1852.
Да ће Јовану Валенти плату од постављења па до постављења у окружје
Смедеревског послати окружју Смедеревском.
20. септемврија 1852.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1358)
168.
Јагодина, 2. септембра 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за август 1852. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началства Окружија Јагодинског
Известије
Настојећим Известијем Началство Окружја Јагодинског за прошли месец
Август високославно Попечитељство внутрени Дела у наивећои понизности по
струци Санитетскои извештава, да се за означено време никакова болест, у
Народу овог Окружија, осим дејствујуће свуда Грознице и Срдобоље, која се је у
селу Мишевићу прилично показала и од исте 8. душа умрело, као и у ово-окруж.
Вароши гди су млоге жертве од мале деце биле, и у Кавадару Среза Левачког, но
без сваке опасности, а тако исто ни у марви ненаоди, се развои тога што свиње у
Срезу Левачком од шапа болују без да је која угинуло.Но 56.
2 – ог Септембра 1852. год.
У Јагодини
За физ. Писар
Јефрем Поповић

Началник Окр. Јагодинског
Почес. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Ј. Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-15/1852)
169.
Јагодина, 1. октобра 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за септембра 1852. године
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началства Окружиа Јагодинског
Известие
По постојећем узаконениу Началничество окружиа Јагодинског, на
основу поднешени му известија Началника Срезски а и Примирителног ово–
варошког Суда, високославном Попечитењству внутрени Дела у покорности
јавља, да је стање здравља како у Народу овог окр. тако и у Стоки пожелано и
никакове нагле и заразителне болести чрез цео прош. Месеца септемвра
појављивале се нису.Но 68
За г. началника окр.
1. Октомвра 852 год.
У Јагодини
Почест. Ађут. Књажев
Писар
Подполковник, Кавалер
Јеврем Поповић
Помоћник
Д. Миленковић
(АС, МУД-С, Ф IV, р-67/1852)
170.
Јагодина, 31. октобра 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинког – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за октобар 1852. године
Високославном Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известие
Началничество окруж. Јагодинског месечним известием овим учтиво
високослав. Попечител. Внутрени Дела јавља, да се никакова болест у Народу; а
тако ни стоки не наоди, окром што је се по известиу Началника Среза Левачког
од 30. т. м. Но 1116. у селу Кавадару од пре неколико дана болест Срдобоља у
две куће појавила, од које је болести 4. детета и једна жена умрло,- а у осталом
како у народу тако и стоки здравље је пожелателно.
Но 71.
окружни
31 – ог Октомбра 1852. год.
Књаж.
У Јагодини
Кавалер
Писар
Јеврем Поповић

Началник
Почест.

Ађут.

Подполковник
Ј. Наумовић

(АС; МУД-С, Ф V, р-71/1852)
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171.
Београд, септембар - октобар 1852. године
Постављање Спиридона Јефтимијадеса за физикуса Јагодинског округа
Попечитељство унутрашњих дела предлаже да се на место физикуса
окружја Јагодинског представи Његовои Светлости Спиридон Јефтимијадес
доктор медицине за физикуса окружја Јагодинског.
6. септемврија 1852.
По предложенију да се поступи.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, 1374)

По преставленију Попечитељства унутрашњих дела од 6. пр. мес. СНо
1374. поставља доктора медицине Спиридона Јефтимијадеса за привременог
физикуса окружја јагодинског.
20. октомвра 1852.
Да се ово високо поставленије Начелству окружја јагодинског саобшти с
налогом, да Г. Јефтимијадес по надлежности у дужност физикуса уведе и декрет
му преда.
23. октомвра 1852.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1852. годину, бр. 1562)
172.
Јагодина, 30. новембра 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1852. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известие
У следству поднешења петнаесто дневно Известие од стране срески
Началника, Началничество ово учтиво Месечним известијем својим по струци
Санитетскои високославном попечитељству внутрени Дела јавља да се болест
срдобоља, коиои је Началничество ово примило месечним известием своим од
31. Октомвра т. год. Но. 71. похвалном Попечитељству, да се у Кавадару Среза
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Левачког у две куће наоди јавило,- по известиу надлежног Срзског Началника,
јоишт у реченом селу Кавадару и Цикотима по гди на местима налази, но од
такове никакови страдајући умро ние,- даље пак Грозница на свињама у селу
Урсули, Сиљевици и Рековцу Среза Левачког доста знатно из почетка овог
месеца свирепствовала је а доцније почела изчезавати тако, да се сада у врло
малом Степену наоди.
У осталом здравље како Народа, тако и разновиног рода Стоке
благополучно.Но. 80.
30. Новембра 1852. год.
У Јагодини
Прив. физикус
Др. Сп. Јефтимијадес

у од. Началаника Окружног
Почас. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Казначеи
Ник. Петровић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-79/1852)

155

156

ОСНИВАЊЕ ПРВЕ АПОТЕКЕ У ЈАГОДИНИ9

173.
Београд, 2. јула 1851. године
Молба Ђорђа Крстића - Попечитељству унутрашњих дела за отварање
апотеке у Јагодини
Високославно Попечитељство
внутрени дела10
Ја сам покорно подписани од прилике пре 6 недеља прошеније
високослав. Попечитељству внутр. дела поднео и у истом молио да ми се у
Шабцу одобри апотеку отворити. Но како сам ја сад пре неколико дана по
упутствију неки пријатеља у Јагодину отишао и уверио се да би тамо како
Јагодини тако и осталим околним варошима већа полза била да се у Јагодини
отвори него у Шапцу, то у свакој покорности долазим високославно
Попечитељство внутрени дела за високо одобрење молити, по ком би могао у
преднаведеној вароши Јагодини апотеку отворити, а најпосле ако се (неби) ова
моја садања молба неби из какви недпредвидими обтојателства уважила, ја ћу се
по благонахождемију прехваљеног Попечитељства с благодарношћу склонити,
да апотеку и у Шабцу отворити.
Очекујући скоро решение јесам
Високославном Попечитељству
2 јулиа 1851 год.
Покорнеиши слуга
у Београду
Ђорђе Крстић
Апотекар
(АС, МУД-С, IV-32/1852)
9

Први покушај отварања апотеке био је почетком 1846. године. Са жељом да у Јагодини
отвори апотеку, апотекар из Шида Август Козјак посетио је Јагодину јануара 1846.
године. Међутим оценио је, да због ниског нивоа здравствене просвећености, неби могао
материјално опстати, па је одустао од намере да отвори апотеку у Јагодини.
10
Молбу за отварањем апотеке у Шапцу Ђорђе Крстић је поднео 6. маја 1851. године.
Молбу је Попечитељство унутрашњих дела послало је Начелству окружја шабачког, да
да мишљење о захтевима из молбе. Попечитељство је тражило одговоре на следећа
питања: 1) Да ли је потребно да се у Шабцу отвори апотека ; 2) Да ли би апотека могла
да се издржава, с обзиром на број становништва; 3) Да ли је за тамошње становништво
стварна потреба да се апотека отвори. Мишљење о потреби отварања апотеке дао је
окружни физикус др Антоније Гродер. Према њему није потребно у Шапцу отворити
апотеку, јер осим њега у округу нема другог лекара, зато што у Шабцу нема болнице а
број болесника је мали. Са овим мишљењем сложио се и окружни начелник, и 23. јула
1851. године са с тим је упознато и Попечитељство унутрашњих дела. Пре добијене
дозволе за отварање апотеке у Шабцу, Ђорђе Крстић је упутио молбу да му се дозволи
отварање апотеке у Јагодини.
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Ђорђе Крстић
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174.
Београд, 3. јула 1851. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела - Начелству окружја јагодинског
да утврди оправданост отварања апотеке у Јагодини
Началнинчеству окружија јагодинског
Неки Ђорђе Крстић ц.кр. аустријски поданик, родом из Руме и
дипломирани апотекар, желећи овде у нашем Отечеству а имено у Шабцу или у
Јагодини једну собствену апотеку отворити, молио је за надлежно одобрење
сверху тога.
Попечитељство внутрени дела, дакле да би на ово прошеније надлежно
решеније издати могло, потребно му је знати следујућа обстојателства:
а) Дал је за сада и у колико по местним околностима потребно да се у
Јагодини једна апотека заведе и отвори;
б) Дал би такова једна апотека у Јагодини обдржавати се могла у обзиру
њеног пазара спрем числа и потребе тамошњег житељства, или би се доцније
због противног томе узрока опет затворити морала; и
в) Дал би за тамошње житељство дејствителна полза била, кад би се
одобрило да се горе назначена апотека у Јагодини отвори.
Чега ради Попечитељство в. Дела тамошњем Началничеству налаже да
оно горе предизчисљене околности касателно отварања вопросне апотеке у
Јагодини точно изследи и учињено изследованије овамо да поднесе имајући и
своје мненије, у обште се тиче отварања вопросне апотеке, изложити.
СНо 982.
3 јулија 1851.
У Београду

Да се екс.
Др. Ајнд.

175.
Јагодина, 19. јули 1851. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о оправданости отварања апотеке у Јагодини
Високославному Попечитељству внутрени дела
Началничеству окружја јагодинскогИзвестије
На предписаније високославног Попечитељства внутрени дела, од 3. т.м.
СНо 982. одговарајући Началничество окружија јагодинског понизно јавља му:
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а) Да би нуждна била апотека у овој вароши по томе, што потреба њена
не само да је доста код житељства порастла, него и расти непрестано као што је
обштепознато да људи с дана на дан остављају се сујетне бабске лекарије.
б) Началничество мисли да би једна апотека у Јагодини, једно по
приличној множини ово-варошки а и селски житеља овог октужија, друго што
ову варош више варошица околни окружија у близу окружавају и треће кад су
могли два дућана држедћи и продавајући лекарије поред тога што су многи
други дућанџије лекарске ствари држали, са тим обдржавати се, да може много
боље уредна апотека која лекове правилне држи и продаје обстати и обдржасти
се, само можда за прво време неби апотекар тако на велкиком добитку био, док
народ о апотеки не разазна, а корачајући напред, држи без сумње, да ће се
апотека све боље отварати и хаснити, као што је све то и апотекару овди
отворити Ђорђу Крстићу кад је овди пређе био и устмено казивато и
в) Отварање апотеке у Јагодини без сумње од ползе би било житељству,
а и за доктора би много боље било, јер би се људи онда знајући да ће лекове сам
уј апотеку по рецепту њеном купити, неће се плашити, да ће га доктор са скупим
плаћањем ови обтеретити, но само ће му дужан бити визиту платити, па зато и
доктор ће непрестано к болестницима зван бити, не као што је досада томе на
пут стајао пренаведени узрок.
С учтивошћу Началничество ово пренаведене своје одговоре на питања
предхваљеном Попечитељству до знања доводећи и своје мненије из наведеним
побуђенија каже, да је уместно и потребно у Јагодини апотеку отворити.
Но 2480.
19. јулија 1851. год.
У Јагодини

Началник окр. јагод.
почестни књаж. ађут
подполковник кавалер,
Ј. Наумовић
176.

Београд, 18. августа 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела подноси – Совјету молбу Ђорђа Крстића
да отвори апотеку у Јагодини
Совету
Неки Ђорђе Крстић родом из Руме у Аустрији, желећи овде у нашем
Отечеству једну апотеку отворити, поднео је Попечитељству внутрени дела под
6. маја тек. год. једно, а 2. пр. мес. Друго прошеније, оба овде прикључена, у
којима молио је да му се дозвољење даде, да може вопросну апотеку у вароши
Шабцу или Јагодини подигнути.
Поводом тим Попечитељство внутрени дела, издало је у предмету овом
налог свој, како Началничеству окружја шабачког тако и јагодинског, да она
предварително извиде, дал је за сад и у колико по местним околностима
потребно да се у Шабцу или у Јагодини једна приватна апотека заведе; дал би се
та апотека спрам потребе тамошњег житељства обдржавати могла у обзиру свог
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пазара, или би се доцније због противног томе узрока затворити морала и
вообште дал би за тамошње житељство уредна апотека, од дејствителне ползе
могла бити? – Началничество окружја јагодинског поднело је по томе 19. јулија
о.г. Но 2480. сверху преднаведени обстојатељства своје известије и мненије, које
се овде на размотреније прилаже и из кога нека изволи високосл. Совет
пространо увидети, како би се једна апотека у Јагодини, с призренијем на
тамошња обстојатељства и на тамошње околне вароши и села завести могла,
која би се апотека лако обдржавати могла, а при томе, да би се тамошње
житељство тиме и одтуда доста ползовало.
Началничество пак окружија шабачког у свом одговору доказује, да се
апотека у Шабцу неће моћи обдржати, док год не буде више лекара тамо у месту
практицирајући.
Почем се Попечитељство внутрени дела по гласу 8. устројенија свог, по
струци санитета има старати и о томе, да се подижу нуждне апотеке и почем је
оно, уверено о ползи и користи, која ће се моћи народу нашем нарочито тиме
произвести, што је варош Јагодина средоточије нашег отечества, то оно узима
себи слободу високославном Совету вопросни предмет на разсужденије
поднети, с тим да би изволио решити, дал да се дозволи завести у Јагодини
приватна апотека дал не? И ако се то дозволи, дал да се на то реченом Ђорђу
Крстићу одобрење даде и под којим условима? Речени Крстић апотекар у
Саксонији дипломиран је; он је Србин из Руме рођен и снабдевен је с нуждним
капиталом, као што ће високославни Совет увидети из прошенија његови и
надлежни свидетељства горе споменути.
Попечитељство в. дела подносећи у речи стојећи предмет овај
високославном Совету на размотреније и решеније његово, покорно га моли, да
би изволио у једно време и то решити дал ће се Ђорђу Крстићу апотекару, ако
би му се то дозволење на отварање апотеке дало, то право уступити, да може
апотеку у Јагодини држати као каково фамилијарно добро т.ј. да може он или
његови наследници исту апотеку продати, под узакоњеним већи обичајима, или
пак да се само њему као лично право уступи, у ком последњем случају, ни Право
нити апотеку саму неби смео притјажатељ заложити под кирију дати, задужити,
продати, или завештати, но морало би се то право за случај какове промене са
притјажатељем опет својим путем на друго апотекарско лице преписати.
СНо 1111.
18. августа 1851.
У Београду
(АС, МУД-С, IV-32/1852)

Да се експ.
Др. Ајндер.

177.
Београд, 18. августа 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела доставља - Совјету молбу Ђорђа
Крстића за отварањем апотеке у Шапцу или Јагодини
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Високославному Совету
Неки Ђорђе Крстић родом из Руме у Аустрији, желећи овде у нашем
Отечеству једну апотеку отворити, поднео је Попечитељству внутрени дела под
6. маја тек. год. једно, а 2. пр. мес. Друго прошеније, оба овде прикључена, у
којима молио је, да му се дозвољење даде, да може вопросну апотеку у вароши
Шабцу или у Јагодини подигнути.
Поводом тим, Попечитељство внутрени дела, издало је у предмету овом
налог свој, како Началничеству окружја шабачког, тако и јагодинског, да она
предварително извиде, дал је засад и у колико по местним околностима
потребно да се у Шабцу или у Јагодини једна приватна апотека заведе, дал би се
та апотека спрам потребе тамошњег житељства обдржавати могла у обзиру свог
пазара, или би се доцније због противног тиме узрока затворити морала-и
вообште дал би се тамошње житељство уредна апотека, од дејствителне ползе
могла бити? Началничество окружја јагодинског поднело је по томе 19. јулија
ове год. Но 2480. сверху преднаведени обстојатељства своје известије и меније,
које се овде под в. на разсмотреније прилаже и из кога нека високославни Совет
изволи пространо увидети, како би се једна апотека у Јагодини, с призренијем на
тамошња обстојатељства и на тамошње околне вароши и села завести могла,
која би се апотека лако обдржавати могла, а при томе, да би се тамошње
житељство тиме и одтуда доста ползовало. Началничество пак окружја шабачког
у свом одговору доказује, да се апотека у Шабцу неће моћи обдржати, док год не
буде више лекара тамо у месту практицирајући.
Почем се Попечитељство внутрени дела по гласу 8 тачке устројенија
свог, по струци санитета има старати и о томе да се подижу нуждне апотеке и
почем је оно уверено о ползи и користи, која ће се моћи народу нашем нарочито
тиме произвести, што је варош Јагодина средоточије нашег Отечества, то оно
узима себи слободу високославном Совету вопросној предмет на разсужденије
поднети, с тим да би изволило решити, дал да се дозволи завести у Јагодини
приватна апотека, дал не? И ако се то дозволи, дал да се на то реченом Ђорђу
Крстичу одобрење даде и под којим условијама?
Речени Крстић апотекар у Саксонији дипломиран је, он је Србин из Руме
рођен и снабдевен је с нуждним капиталом, као што ће и високославни Совет
благоизволити и видети из прошенија његови и надлежни свидатељства горе
споменути
Попечитељство внутрени дела подносећи у речи стојећи предмет овај
високославноме Совету на размотреније и решеније његово, покорно га моли да
би изволило у једно време и то решити: дал ће се Ђорђу Крстићу апотекару, ако
би му се то дозволење на отварање апотеке дало, то право уступити, да може
апотеку у Јагодини држати као каково фамилијарно добро т.ј. да може он или
његови наследници исту апотеку продати, под узакоњеним већ обичајима, или
пак да се само њему као лично право уступи, у ком последњем случају, ни
право, нити апотеку саму неби смео притјажатељ заложити, под кирију дати,
задужити, продати, или завештати, но морало би се то право за случај какове
промене са притјажитељем опет својим путем на друго апотекарско лице
преписати.
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СНо 1111.
18. августа 1851. год.
У Београду

У отсут. Г. попечитеља
помоћник, Попечитељства в. дела
А. Ј. Ненадовић

(АС, Совет, 356/1851)
178.
Београд, 1. септембра 1851. године
Начелник санитета Др. Линдермајер обавештава кнеза Александра
Карађорђевића о дозволи Совјета да - Ђорђе Крстић може да отвори
апотеку у Јагодини
Началник
Отделенија санитетског,
Др. Ем. Линденмајер
Књазу
Попечитељство внутрени дела приложеним овде у копији са десет
прилога представленијем својим од 18. августа т.г. СНо 1111. јављајући како је
неки Ђорђе Крстић, родом из Руме у Аустрији молио да би му се дозволило у
отечеству нашем и то у Шабцу или у Јагодини једну апотеку отворити и како је
оно уверено, да би такова апотека у Јагодини, као средоточију отечества нашег,
с ползом и користју житељства околни вароши и села завести и лако обдржавати
могла-поднело је предмет овај Совету на разсдужденије с том молбом, да он
реши, оће ли се и под којим условијама, дозволити реченом Крстићу апотеку у
Јагодини подићи?
Узевши Совет представленије ово Попечитељства у разсмотреније,
нашао је за добро решити и настојећим вашој светлости у покорности предлаже
да се предименованом проситељу Крстићу дозволи, да може једну своју апотеку
у Јагодини устројити и држати и то само с месним правом и сходно духу наши
земаљски закона под обичним условијама, основаним на нашим постојећим
санитетским и апотекарским прописима и уредбама.
Но 723.
1. септембра 1851.
У Београду

Да се екс.
Ст.
179.

Београд, 10. септембра 1851. године
Одобрење кнеза Алкександра Карађорђевића да Ђорђе Крстић може да
отвори апотеку у Јагодини
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Совету књажества србског
По мненију Совета од 1. ов. Мес. Но 723. и ја сам одобрио да Ђорђе
Крстић, апотекар родом из Руме, апотеку у Јагодини отворити и држати може, о
чему сам и нуждну препоруку на касателно Попечитељство данас одпустио.
ВНо 797.
10. септембра 1851. год.
У Београду

А. Карађорђевић

(АС, Совет, 356/ 1851)
180.
Београд, 10. септембра 1851. године
Сагласност кнеза Александра Карађорђевића са мишљењем - Совјета да
Ђорђе Крстић може да отвори апотеку у Јагодини
Попечитељству внутрени дела
Попечитељство внутрени дела поднело је Совету под 18. пр. мес. СНо
1111. овде прикључене прилоге у 10 комада и представило му, како је неки
Ђорђе Крстић родом из Руме молио да би му се дозволило у Отечеству нашем и
то у Шабцу или Јагодини једну апотеку отворити и како је оно уверено, да би се
такова апотека у Јагодини, као средоточију Отечества нашег с ползом и користи
житељства околни вароши и села завести и лако обдржавати могла, искајући о
томе и код више власти нуждног решенија, оће ли се и под којим условијама
дозволити реченом Крстићу, апотеку у Јагодини подићи.
Узевши представленије ово Попечитељства у разсужденије и
саслушавши о томе мненије Совета од 1. т.м. Но 723. ја сам согласно са овим
решио: да се предименованом проситељу Крстићу дозволи, да може једну своју
апотеку у Јагодини устројити и држати и то само с личним правом и сходно
духу наши земаљски закона и под обичним условијама, основаним и нашим
постојећим санитетским и апотекарским прописима и уредбама, о чему
Попечитељство внутрени дела настојећим ради надлежног његовог
употребленија овим уведомљавам.
ВНо 797.
10. септембра 1851. год.
У Београду

А. Карађорђевић

181.
Београд, 24. септембра 1851. године
Саопштавање решења Попечитељства унутрашњих дела - Ђорђу Крстићу
да може у Јагодини да отвори апотеку
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Г. Ђорђе Крстић, дипломирани апотекар родом из Руме, прошенијем
својим од 6. маја са 7 докумената и од 2. јулија о.г. моли, да би му се допустило
једну приватну апотеку у Шабцу или Јагодини о његовом собственом трошку
отворити и држати.
Поводом ове молбе реченог апотекара г. Ђорђа Крстића Попечитељство
је внутрени дела касателно отварање приватне апотеке и то у Јагодини, као у
средоточију Отечества нашег, учинило височајшем месту представленије, на
које последовало је под 10. т.м. ВНо 797. височајше решеније, у смислу томе: да
се предименованом апотекару Крстићу дозволи, да може једну своју апотеку у
вароши Јагодини устројити и држати и то само с личним правом и сходно духу
наши земаљски закона и под условијама основаним на нашим постојећим
санитетским и апотекарским прописима и уредбама.
Саобштавајући Попечитељство внутрени дела ово височајше решеније г.
апотекару Ђорђу Крстићу, даје му и то на знање, да он, ако ипак жели апотеку у
Јагодини отворити и ако пристаје свим наредбама досад изданим и у напредак
издавати се имајући у призрењу санитетско-апотекарским, повиновати се,
предстати има Попечитељству овоме, по чему оно ће му лично право издати, да
може своју апотеку у вароши Јагодини отворити и држати.
У исто време повраћају се и горе споменути документи овде
прикључени.
СНо 1346.
24. септемвра 1851.
У Београду

Да се екс.
Др. Ајнд.

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
182.
Београд, 1. октобра 1851. године
Молба Ђорђа Крстића – Попечитељству унутрашњих дела да му се изда
писмена дозвола за отварање апотеке у Јагодини
Високославно Попечитељство внутрени дела
Како сам решеније високославног Попечитељства внутрени дела, под 24.
пр.м. СН. 1346. добио, да могу по височајшем одобрењу на молбу моју, у
Јагодини апотеку отворити, ја сам се покорно подписани, тронут чувством
неисказане признателности, на милости високославног србског Правитељства,
одма решио апотеку у Јагодини отворити и зато у свакој покорности долазим
високославно Попечитељство внутрени дела под ког надзиранијем, ово
заведеније стоји, молити, да би ми оно, по овом нуждно наставленије и по
обећању у решенију одпуштеном, неко писмено право на ово отварање
одпустити благоизволело.
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Јесам високославног Попечитељства
У Београду
1. октомврија 1851.

покорни слуга
Ђорђе Крстић
Апотекар
183.

Београд, 6. новембра 1851. године
Попечитељство унутрашњих дела налаже - Начелству окружја јагодинског
да Ђорђа Крстића упозна са условима око отварања апотеке у Јагодини
Началничеству окружија јагодинског
Височајшим решењем његове књажеске светлости премилостивог
господара нашег, од 10. септемвра о.г. ВНо 797, одобрено је дипломиураном
апотекару г. Ђорђу Крстићу да може једну своју апотеку у Јагодини устројити и
држати, но то
само с личним правом и сходно духу наши земаљски закона и под обичним
условијама, основаним на нашим постојећим санитетским и апотекарским
прописима и уредбама. Како се пак на оваково установленије знатан капитал,
уложити мора, с друге стране пак, апотека као јавно заведеније, велики уплив на
обште здравље и на живот човечески имајући, под надзиранијем самог
Правитељства стојати мора, то је нуждно да се то лично право дато г. Ђорђу
Крстићу по свему и подробно определи, како се неби никакова замешетељства у
напредак породити могла.
По чему налаже се Началничеству тамошњем да реченом апотекару
Ђорђу Крстићу позвавши га у своју канцеларију следујућа саобшти:
1. Попечитељство внутрени дела на основу горе изложеног височајшег
решенија уступа г. Ђорђу Крстићу апотекару лично право да ноже у вароши
Јагодини окружја јагодинског јавну апотеку отворити и такову као своју
собственост држати, но речено право изгубит ће своју важност како Ђорђе
Крстић за једну годину рачунајући од данашњег дана неби апотеку отворио, или
би у већ отвореној бившој за пол године престао радити.
2. Попечитељстводозвољава реченом Крстићу да ту своју апотеку
изученом апотекару продати може, но нови овај притјажатељ неће моћи држати
је, без предварфителног на то путем Попечитељства овога добивеног височајшег
одобрења.
3. А и завештати моћи ће апотеку, но такођер без права да је наследник
ма то и сама супруга или деца његова буду, држати може, јер Правитељство
уступит ће право држања апотеке свакад само оном лицу, које се буде као
изучени апотекар, показало достојним надлежног поверења. У такову случају
дакле ће
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4 Попечитељство внутрени дела постарати се посредством или
непосредствено, наместити у апотеку провизора или руководитеља, који ће
савестно са апотеком манипулирати, док она неби надлежно најдаље за годину
дана у право притјажаније изученог ког апотекара прешла.
5. Попечитељство внутрени дела постараће се и у оном случају, ако би не
предвидимим начином, вопросна апотека без правога притјажатеља заостала, да
се провизор постави, ком ће с њом руководити, по горе у 4-ој точки изчисљеном,
док се сиреч неби продати могла.
6. Престаје ли ма којим поводом право, којим апотекар Ђорђе Крстић,
вопросну апотеку држи и уступа Правитељство таково право држања јавне
апотеке у вароши Јагодини другом ком лицу, то ће тај нови притјажатељ тога
права дужан бити ову апотеку купити по комисијалној процени, но та никако
већа од пранскурента бити несме.
7. Апотекар Ђорђе Крстић обвезује се у вароши Јагодини добро уређену
и са сваким нуждним прибором и лековима довољно снабдевену апотеку
установити.
8. Ту своју апотеку неће смети заложити, другом под кирију давати или
презадужити, како год што неће смети апотеку продати без предварителнога
одобренија власти надлежне, како што је горе у 2. точки изложено. Он
споменуту своју апотеку неће моћи по 3. точки безусловно ни завештати, без
одобренија височајше власти преместити из Јагодине у друго које место
књажества Србије, како год што неће моћи ни препјатствовати, да какова
апотека по указаној потреби у нужди у ком оближњем окружју не отвара.
9. Апотекар Ђорђе Крстић неће моћи пре ту своју апотеку без одобренија
височаише власти преместити из Јагодине у друго кое место књажевства Србије;
како год што неће моћи ни препјатествовати, да се какова апотека по доказанои
потреби и нужди у комоближњем окружју не отвара.
10. Ђорђе Крстић иматће пре нежели ову своју апотеку отвори изискати
или путем местнога Началничества или пак непосредствено од Попечитељства
внутрени дела комисију из вештака, да му најпре апотеку прегледи и увери се да
она по основама апотекарске науке добро уређеној апотеки отговара.
11. Обвезује се апотекар Ђорђе Крстић, да ће се он свима уредбама и
наредбама до сада у призренију јавни апотека одпуштеним и овде прикљученим,
или пак у напредак издавати са имајућим безусловно подчинити.
12. Зато ће се он при експедирању строго придржавати височајше
одобрене таксе, како год што ће се он и повиновати, ако би се какова промена у
смотренију те таксе с временом предузети морала.
13. Апотекар Ђорђе Крстић относително на ту своју апотеку, одриче се
драговољно, свакога другог права и повиноватће се по свему, што се његове
апотеке и отношенија његовог као јагодински апотекар тиче, само земаљским
овога књажества законима, без да ће се он икада у том свом положенију, као
апотекар у Јагодини, позвати, на страно своје поданство или на какови страни
закон.
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14. Жели ли апотекар Ђорђе. Крстић своју радњу а апотеки прекинути,
на вољи му стоји, само што ће имати ту своју намеру путем местнога
Начелничества Попечитељству внутрени дела изјавити, јер ако би он то учинити
пропустио, изгубитће за пол године по горњем у 1. точки изложеном право, да
ту радњу опет продужити може.
Даље налаже се тамошњем Началничеству, да реченом апотекару Ђорђу
Крстићу у својој канцеларији закаже, да се он има строго придржавати горе
назначени правила, јер у противномм случају, ако би се сиреч доказало, да он од
исти одступа, нека себи препише, ако би Правитељство уступљено му то право,
да може у вароши Јагодини јавну апотеку држати, опет укинуло.
Предстојећи акт иматће на-поменути апотекар Ђорђе Крстић својеручно
подписати и снабдети га својим печатом, признавши тиме уједно, да му је овај
по целом пространству прочитан и да ће се он неодступно изложени правила
свакад и з свако вфреме придржавати. Ако пак у достоверној копији
подкрепљени са својим подписом и печатом предаће Началничество заједно са
овде прикљученим прилозима реченом апотекару на његово управленије,
имајући притом Началничество о извршенију налога Попечитељству своје
известије поднети.
СНо 1346.
6. новебрија 1851.
У Београду

Да се експ.
Др. Ајнд.

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
184.
Јагодина, 3. децембра 1851. године
Начелство окружја јагодинског извештава - Попечитељство унутрашњих
дела да је упознало Ђорђа Крстића са законским условима за отварање
апотеке
Високославному Попечитељству внутрени дела
Началничества окружја јагодинског
Известије
Одговарајући Началничество окружја јагодинског на високо
предписаније, високославним Попечитељство внутрени дела под 6. пр.м. СНо
1346. од пуштено, у највећој понизности предстојећим му јавља, да је оно по
смислу истога призвавши у своју канцеларију дипломираном апотекару г. Ђорђу
Крстићу, о подареном му височајшим његове књажеске светлости од 10-ог. септ.
т.г. ВНо 797. решенију, да може једну своју апотеку у Јагодини устројити и
држати, но само с личним правом и сходно духу наши земаљски закона и под
обичним условијама основаним на нашим постојећим санитетским и
апотекарским прописима и уредбама скопчано, све од речи до речи прочитало и
168

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

у исто му време с тим да у случају доказа, о неиспуњавању исти све себе
приписати има, сверху кога је обштенија, одостоверно је предименовано
предписаније са својим подписом и печатом, од кога му је Началничество ово и
копију с подписом и печатом снабдевену као и касателним прилозима
напоследку све исправно поради његовог управленија предало, о чему и
предхваљено Попечитељство по дужности својој Началничество ово у сведеније
поставља.
Но 4288.
3. декемвра 1851. год.
У Јагодини

Началник окружни
почасни ађут. Књажењски
подполковник, кавалер,
Ј. Наумовић

Прив. писар,
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, IV-32/1852)
185.
Београд, 27. маја 1852. године
Захтев Попечитељства унутрашњих дела - Начелству окружја јагодинском
да пошаље извештај о спремности да се отвори апотека у Јагодини
Началничеству окр. јагодинског
Под 6. нојемвра пр. год. СНо 1346, саобштило је Попечитељство в. Дела
именованом Началничеству, како се и под којим обстојателствама апотекару
Ђорђу Крстићу одобрава, да може апотеку у Јагодини отворити.
Будући да се речени Ђорђе Крстић апотекар по гласу 10. точке
прописани му за отварање вопросне апотеке правила, јоште до данас надлежним
путем није Попечитељству в. Дела обратио, да би се комисија једна изаслала
ради визитације те његове апотеке, то Попечитељство ово налаже
Началничеству да оно овамо ускорително известије поднесе, шта је управо с том
апотеко, дал је већ спремљена да се отворити може, или не...и иначе, што о тој
апотеки сазнало буде.
СНо 748.
27. маја 1852.
У Београду

Да се екс.
Др. Ајнд.

186.
Јагодина, 31. маја 1852. године
Ђорђе Крстић извештава - Попечитељство унутрашњих дела, да због
кашњења у испоруци апотекарских тегли, још није у могућности да позове
комисију за пријем апотеке
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Високославно Попечитељство внутрени дела
Мени је доле покорно подписаном славн. Началничество окруж.
Јагодинског под данашњим у заседанију свом предписаније високославног
Попечитељства внутрени дела у смотрењу допуштањем у вароши овој држати
апотеке приобштило, као и зашто се по гласу 10. точке прописаног ми за
отварање вопросне апотеке правила, јоште ни до данас надлежним путем
предпохваљеном Попечитељству обратио, да би се једна комисија ради
визитације исте изаслала, на које у покорности следујући изјасњавам се, да сам
све потребе прибавио и са истим нуждне за апотеку снабдео се но почем ми јошт
скоро пре три месеца поручене у Пешти тегле у којима ствари апотекарске
смештати имам, на месту овде приспеле нису него се по добивеној од надлежног
комисионера вести у Београду готово од пре 10-15 дана налазе и због неудобне
прилике не експедиране ми опреднаведеном извештавајући понизному јављам
да ћу почем сам у свему осталом, кроме тегли приправан, чим исте получио и
апотеку у свој ред довео будем, одма с просбом мојом за надлежну комисију
више хваљеном Попечитељству обратити се.

31. маја 1852. год.
У Јагодини

Јесам високославном Попечитељству
внутрени дела,
покорни слуга,
Ђорђе Крстић
апотекар

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
187.
Јагодина, 1. јуна 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих
дела о кашњењу у испоруци апотекарских тегли
Високославному Попечитељству внутрених дела
Начелству окружја јагодинскогизвестије
На предписаније високославног Попечитељства внутрени дела под 27.
пр. месеца СНо 748у. Одговарајући Началничество окружја јагодинског у
највећој му понизности јавља, да је оно апотекару Ђорђу Крстићу, коме је
одобрено овде апотеку устројити и држати исто сообштило и на 10-ту точку
прописани му правила опоменуло, у следству чега се исти са овди приложеном и
на високославно Попечитељство гласећом просбом изјасњава, који су узроци
његовог досадањег закосненија били и да је ово његово изјавлење по све
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истинито, што се је више пута и овоме, журећи се жалио, да због потребујеми
тегла с послом изостаје и закосњава се.
ПНо
1. јунија 1852. год.
У Јагодини

Началник окр. јагод.
почест. ађут. Књаж.
подполков. кавалер,
Ј. Наумовић

За окр. физикуса
пр. писар,
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, IV-32/1852)
188.
Јагодина, 13. јуна 1852. године
Молба Ђорђа Крстића – Почечитељству унутрашњих дела да се пошаље
комисија за преглед његове апотеке
Високославно Попечитељство внутрени дела
Почим сам дозвољену ми апотеку у Јагодини отворити у свој ред довео,
то
у
покорности
по
обећању
свом,
јављајући
високославном
Попечитељствувнутрени дела учтиво га молим, да соизволи оно надлежну ради
прегледања исте комисију изаслати.
Јесам високославном Попечитељству внутрени дела
У Јагодини
13. јунија 1852.

покорни
Ђорђе Крстић, апотекар

189.
Београд, 12. августа 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава - Начелство окружја
јагодинског о саставу комисије за преглед апотеке Ђорђа Крстића
Почем је се г. Ђорђе Крстић, апотекар Попечитељству в. Дела с том
молбом обратио, да се одавде определи и пошље дотична комисија, која ће
прегледати апотеку ону коју је он у Јагодини по височајшем одобренију
установио и почем се вопросна апотека по гласу 10. точке изданог одавде
разположенија у смотренију исте апотеке, има пре него што би јавно радити
одпочела, надлежно прегледана бити у колико по условијама апотекарске науке
отговара добро уређеној апотеки, то је Попечитељство ово данашњег решило да
се иста комисија определи, која ће се тамо на месту у Јагодини 21. тек. м.
саставити и која ће имати вопросну апотеку по наставленију одавде издати јој се
имајући прегледати, а потом нуждно известије Попечитељству овом поднети. За
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членове исте комисије, опредељени су начелник окружни подполковник г. Јоца
Наумовић, физикус окр. крагујевачког г. Јосиф Панчић и правитељствени
апотекар г. Павле Илић.
1.
Попечитељство в. Дела настојећим уведомљавајући о томе
предпоменуто Началничество знања ради, налаже му, да оно то исто и своме
окр. физикусу саобшти и упути га, да он непремено 21.тек.мес. тамо у Јагодини
бити има, како би, тога дана прегледање одпочети се могло.
2.
Попечитељство в. Дела настојећим уведомљавајући о томе апотеку
прабитељствену налаже јој, да ово разположеније г. Павлу Илићу саобшти, како
би се он по овоме управљати знао и како ће 21. тек.м. непремено тамо у јагодини
бити моћи.
СНо 882.
12. августа 1852.

Да се екс.
Др. Ајнд.

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
190.
Београд, 12. авуста 1852. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела - Комисији за преглед апотеке
Ђорђа Крстића о утврђивању законских услова за отварање и рад апотеке

Наставленије
Комисији опредељој и одређеној по ради прегледања приватне апотеке,
која је г. Ђорђем Крстићем дипломираним апотекаром по височајшем одобрењу
од 10. септембра пр. год. ВНо 797, у Јагодини установљена. Комисија ова
састављена из
членова: началника окр. јагодинског г. подполковника Јов. Наумовића, физикуса
окр. крагујевачког г. доктора Панчића и правитељствен. Апотекара г. Павла
Илича, имат ће нарочито при овом задатку на следујуће бдити:
1. Дал се она Попечитељством в. Дела под 6. новембра пр. год. СНо
1346. издани наредба при овој апотеки храни;
2. Дал је вопросна апотека добро уређена и са сваким нуждним
прибором и лековима довољано снабдевена. По чему
а) Дал има свој по основама апотекарске науке добро уређени дућан?
б) Дал има такође своју магазу,
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в) свој лабораторијум,
г) свој таван,
д) свој подрум,
е) свој подрум,
ж) дал има спрам потребе довољно количество лекова,
з) дал су исти лекови доброг качества,
и) дал има све нуждне протоколе,
г) дал чува трговачке рачуне о набављеном за апотеку лековима и
стварима,
к) дал има нуждног персонала.
3. Свршивши по горе изложеном преглед сочинит ће комисија своје
известије и мненије о вопросној апотеки које потом предат ће Начелству окр.
јагодинског да га оно овамо на надлежни поступак спроведе, имајући иста
комисија у томе свом известиј удодати и друго све, што би при вопросном
прегледању относително на апотеку или на персонал исте примити имала.
4. Комисија ова имат ће особеним актом Попечитељству в. Дела
доставити рачун о трошковима касателни членова своји, како би се ови по
гласувисочајше уредбе исплатили.
СНо 882.
12. августа 1852.
У Београду

Да се екс.
Др. Ајнд.

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
191.
Београд, 12. августа 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског о формирању и саставу комисије за преглед апотеке
Ђорђа Крстића у Јагодини
Началничеству окр. јагодинског
Г. Ђорђе Крстић, апотекар обратио је се Попечитељству внутрени дела
под 13. јунија о.т. с молбом, да би се одавде определила једна комисија која ће
имати њиме по височајшем одобренију установљену у Јагодини апотеку
прегледати, наводећи, да је та његова апотека већ по свему у ред доведена.
Како се пак речена апотека у Јагодини по 10. точки разположенија
Попечитељства овог, пре, нежели се она отвори и јавно почне радити, има
прегледати од вештака, дал сиреч по условијама апотекарске науке отговара
добро уређеној апотеки, то желећи Попечитељство ово више реченој молби г.
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Крстића удовлетворити, настојећим решило је, да се тамо на овај конац комисија
определи и изашље, која се има состојати из членова: началника окр. тамошњег
г. подполковника Јована Наумовића, физикуса окр. крагујевачког г. доктора
Панчића и правитељственог апотекара г. Павла Илића и која ће по наставленију
издати јој се имајућим, вопросно прегледање удедјствовати. Тога ради дакле
Попечитељство в. Дела налаже Началничеству тамошњем, да оно своме г. окр.
началнику овакову наредбу сообшти, с тим упутствованијем, да он то дело по
овде прикљученом наставленију 21. тек. мес. Са осталим горе одређеним
членовима који ћеду тамо у своје време приспети, предузети и по концу
привести има, имајући Началничество даље за писмоводитеља комисије
одредити једно лице од свог нижег персонала.
Почем се пак тамо одређени ови членови комисије у определено време
саставили буду, Началество ће им то пошиљуће му се горе наставленије предати,
како год што ће имати после почем та комисија наложити јој задатак окончања
буде, известије њено овамо Попечитељству доставити.
СНо 882.
12. августа 1852.
У Београду

Да се експ.
Др. Ајнд.

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
192.
Јагодина, 22. августа 1852. године
Извештај Комисије за преглед апотеке Ђорђа Крстића у Јагодини поднет –
Попечитељству унутрашњих дела
Високославному Попечитељству внутрени дела
Комисије прегледајући апотеку у вароши Јагодини
Известије
У следству височајше у приренију отворити се имајуће у вароши
Јагодини апотеке изданог под 10. септем. Прош. Год. ВНо 797. решенија,
изаслата доле покорно подписана комисија приспевши 21. тек. месеца изјутра у
9. сатипо европејски, одма је по одпуштеном јој од високослав. Попечитељства
внутрени дела од 12. тек. СНо 882. наставленију одпочела следујуће прегледање
и то:
1. Пре свега комисија је ова прочитала, извод правила по ком су дужни
апотекари у књажеству србском управљати се од речи до речи а тако и ручник
таксе од лекова, потом предузела је прегледати.
2. дал јед вопросна апотека добро уређена и са сваким нуждним
прибором и лековима довољно снабдевена, по чему
а) дал има свој по основама апотекарске науке добро уређени дућан?
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б) Дал има такође своју магазу?
в) свој лабораториум?
г) свој таван?
д) свој подрум?
е) дал има даље сваког потребног прибора по изчисленим овим
одедленијама.
ж) дал су исти лекови доброг качества?
з) Дал има све нуждне протоколе?
и) Дал има спрам потребе довољно количество лекова?
ј) Дал чува трговачке рачуне о набављеном за апотеку лековима и
стварима и
к) Дал има нуждног персонала и по довољно учињеном прегледу нашла
је:
1. Да се више наведена наредба у 1-ој точки напоменута при овој апотеки
храни.
2. Апотека налазећи се у средини чаршије са најнужднијим прибором и
лековима прилично снабдевена почем
а) Има свој по основама апотекарским дућан и по положају места и
чаршије добро видан и сув, нуждне ормане заједно са орманом гди се јако
дејствујући лековиналазе; Ови ормани у толико само нису уредни, што су на
прилепљеним артијама а не да су по пропису бар олајном бојом подписани.
Даље стална стакла, налазе се у приличном количеству са добрим надписом и
стакленим запушачима снабдевена, а тако сталне тегле од тако названог
штаингута како за екстракте тако и за мелеме са угореним надписом и сходним
заклопцима, налазе се у толиком количеству, да су сви они лекови који се већма
употребљавају и троше смештени и напоследку сталне пиксле у којима се
прашкови држе, у повећем количеству налазе се и ови су од јасеновог дрвета
добро политиране, надписане и по све уредне, при том у истој апотеки налази се
и једна рецептирана тафла с довољним фиокама и једном пирамидом на којој се
теразије тара наснабдевена, такође налази се у апотеки и нуждне теразије-мереаванчићи и други потребни за апотеку нуждни инштрументи и алати,
б) Магаза. Ова је мало подаље од апотеке а међу тим и повлажна је.
Прибора особитог никаковог нема, осим просто од дасака начињени рафови и на
овим у добром поретку налазе се довољно у посудима стакленим, лонцима и
дрвеним кутијама са простим надписима смештени.
в) Лабораторијум. Овај налази се до апотеке. Истина је помален но с
нужним прибором и тавицама од разне величине и котлићима снабдевен тако да
се при једном малом послу апотекарском уредно израђивати може.
г) Таван је по овд. обичају доста низак, но притом сви они лекови у њему
смештени, у добром поредтку стоје.
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д) Подрум засада никакови нема.
е) Све потребе а тако и прибор по изчисленим овим оделенијама као што
је више наведено осим преса који је већ поручен имаде.
ж) Лекове имаде прилично количество особито од они који се највише
употребљавају.
3. Лекове ове је комисија у обште, а у прикљученом под списку
изчисљене, строжијем и хемическом испиту подвргла и све за добре признала,
осим једне врло мале части клоринеликвиде, која се је у апотеки налказила и
коју је комисија избацила, остала у магази налазећи се добра је.
и) Протокола за сада само два имаде, но и у њима јошт ништа уведено
није, а поред тога изискала је комисија од г. Ђорђа Крстића као дипломираног
овдашњег апотекара и књиге апотеки сходствујуће које су прегледане и виђене
да су честите хемическе и за апотеку нуждне.
ј) Рачуне трговачке има све уредне.
к) Осим апотекара и једно слигче који као лаборант послужује, више
нико нема.
Све наведено комисија доставља високославном Попечитељству
внутрени дела на расмотреније с тим учтивим примечанијем својим да је она
апотекару овд. г. Ђорђу Крстићу заказала да он све оне надписе другим са
олајном фарбом начињене замени а тако и да себи прес набави и подрум за који
је материјал већ приправљен постара се добити и следујуће протоколе као:
а) протоколе израђени лекова
б) протоколе набављени се имајући лекова
в) протокол набављени лекова
г) протокол примања и издавања такови
д) протокол за отрове набавити као и то:
да је се апотекар Крстић пред комисијом обећао, да ће све те недостатке
постарати се што пре попунити.
Из свију дакле окретности као што је више наведено а нарочито и што је
из доста точног испита чињеног над лековима у апотеки овој доказало, никаково
препјатствије неполагајући и ако има горе напоменуте недостатке које ћеду се
што скорије попунити, мненија је доле подписана комисија да ова апотека у
месту овом отворити се и из исте лекови по узакоњеним височајшим правилима
народу нашем који је с одушевљењем ово заведеније примио издавати се може.
22. августа 1852. год.
У Јагодини

Чланови комисије:
Ј. Наумовић, началник
окруж. Јагодинског
Јосиф Панчић, физикус
окружја крагујевачког
Павле Илић, правит.
Апотекар

(АС, МУД-С, IV-32/1852)
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193.
Списак лекова, које је Комисија физичко-хемическом
испиту подвргла
Aqua destilata
Aqua Melisa
Aqua menthe piper.
Herba Melissa
Nerba menthe piperit.
Herba enthe cripsa
Flores arnica
Flores chamomills romana
Species pectoral
Folia Senna
Sal amarum
Radix Rhei
Cortex chuna fusc.
Radix Jalapa
Fractus Tamarind
Carbonas Magnes.
Lac Sulfuris
Castoreum
Sulf. China
Composita.

Acetas morphii
Calomel
Kalii hydrojodic
Ehtract shiba fuse
Syrupus Rubi Jdei
Syrupus Ribium
Balsam copaiva
OleumAmygdalar
Spirit aromaticus
Spirit Camphoratus
Spirit Minsereri
Spirit Serpilli
Unguent. Aromatic.
Unguent. Hydrarg. Ciner
Emplastr. Veniano
Emplastr. Diachyl simplex.
Tinctura Jodi
Tinctura opii simplex
Tinctura opii

(АС, МУД-С, Ф IV, р-32/1852)
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194.
Јагодина, 23. августа 1852. године
Извештај Начелства окружја јагодинскогј - Попечитељству унутрашњих
дела о прегледу апотеке Ђорђа Крстића, о његовом владању и понашању са
људима у Јагодини и о трошковима за рад комисије
Високославному Попечитељству внутрени дела
Началничеству окруж. Јагодинског
Известије
Сверху прегледане приватне у вароши овој апотеке, која је г. Ђорђем
Крстићем дипломираним апотекаром по височајшем одобрењу од 10. 7-вра
пр.год. ВНо 797. установљена, доставила је Началству овом комисија на то
одређена своје на високославно Попечитељство внутрени дела управљено
известије и рачун трошка њом поради наведеног прегледања учињеног, које оно
у особеној понизности предхваљеном Попечитељству обоје ради надлежног
употребленија његовог пошиље, с тим покорним примечанијем својим, да је
поменути г. Ђорђе Крстић до сада примерног владања и обхожденија с људма а
тако и поштен нио.
Но 47.
23. августа 1852.
У Јагодини

За г. началника,
помоћ. Капетан,
Д. Миленковић

За пр. писара
Јанићије Гавриловић
(АС, МУД-С, IV-32/1852)
195.
Београд, 26. августа 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела доставља – Начелству окружја
крагујевачког и Правитељственој апотеци у Београду трошкове за Јосифа
Панчића и Павла Илића, члановима комисије за преглед апотеке Ђорђа
Крстића
1. Началничеству окр. крагујавчког
2. Правитељственој апотеки
По рачуну који је комосија определила ради прегледања и визитирања ново
отворене приватне апотеке у Јагодини, Попечитељству в. дедла под 22. тек.
м.о.г. поднела, припада члену исте комисије г. Јосифу Панчићу физикусу окр.
тамошњег 144. и г. Павлу Илићу правитељ. Апотекару 528 гр. Чар. Да му се из
касе правитељствене у име подвоза и дијурне, по пропису височајше уредбе,
изплати.
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СНо 1243.
26. августа 1852.
У Београду
(АС, МУД-С, IV- 32/1852)

Да се експ.
Др. Ајнд.

Макрена Крстић

196.
Београд, 26. августа 1852. године
Попечитељство унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинском
доставља дозволу за рад апотеке Ђорђа Крстића
Началничеству окр. јагодин.
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Почем се је Попечитељство внутрени дела из надлежно тамошњим
Началничеством под 23. т- поднешеног известија комисије одређене бивше ради
прегледања приватне у Јагодини ново установљене апотеке уверило, да
вопросна апотека по основ. на апотекарске науке добро уређеној апотеки
отговори, сиреч да је она довољно снабдевена са нуждним прибором и
потребним лековима, нарочито да су лекови од доброга и пожеланога качества,
то оно и не пропушта на основу височ. Решенија од 10. септ. Пр. 1851. г. ВНо
797. апотекару г. Ђорђу Крстићу дати дозволење, да ту своју апотеку у Јагодини
отвара и у истој јавно радити започне, соответствено свеобштем урежденију тога
ради заведенија и нарочито по смислу њему саобштеној и предатој наредби
Попечитељства внутрени дела од 6. нов. пр. 1851. год. СНо 1346.
Саобштавајући ово своје решеније Попечитељство налаже там.
Началству, да реч. г. Ђорђу Крстићу, позвавши га у своју канцеларију, уредним
својим актом о томе извести, а у исто време наложи му да он настојава неке
јоште недостатке, као у орманским надписима, протоколима, пресу и подрум
уклонити, у обште пак да се при овој својој радњи свакад точно и неодступно
придржава по прописаној наредби и правилима препознајући тамошње окр.
Началничество као своју непосредствену и надлежну власт, путем које се он
већој власти обраћати има, како год што ће и временом потребна разположенија
относећи се на дејствовање у његовој апотеки, истим путем добијати.
СНо 1243.
26. августа 1852.
У Београду

Да се експ.
Др. Ајнд.

(АС, МУД – С, IV – 32/ 1852)
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197.
Рековац, 27. октобар 1853. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
појави богиња у селу Лоћики
Славном Началничеству
Окружја Јагодинског
Начелника среза левачког
Известие
Кмет села Лоћике повереног ми Среза, посредством свога сељака,
показао ми је да су се у истоме селу на људима пре 15 дана велике красте
уселиле, и то онаковог своиства да ни једно њима заражено лице преболети не
може, будући су исте веома велике и опасне тако, да су до сада 5 људи кои су од
ови боловала, умрла, а више њи да су понаватали, и свуда се по ... и лицу, од
исте обасули, и врло тешко лечу, да су у наивећој опасности живота, не само
страдаићи, него и остали они надгледајући људи; о чему извештавајући Славно
началничество учиво му ... доказима, да би добро било, да се у село ово, ово
окружни физикус што пре изашље, како би по знању и вештини својои могао
страдалним људима помоћи, и зле красте ове ... деиствовању своме угушити
могао, јер сам искуством уверен, када сам у Црној реки био, имао сам прилику
несретни случаи видети, да је у селу Подгорици истога Окружиа, од исти богиња
у течениу три месеца у зимско време 460 а у Кривељ 60 душа умрло, а потом
почем им је ондашњи Доктор у помоћ притекао, и ... своме, здраве од болести ...
, и пелцовао, одма су се красте спасителние указивати почеле, и по умрестиу 6
душа, сасвим су изчезле, и престале, због чега и држим да без помоћи и
овдашњег физикуса велика добра следства имала.
Н 1535.
27. октобар 1853.
у Рековцу

Поручник
Радоjе Марковић

(АС, НОЈ, Ф I, р-14/1854)
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198.
Крагујевац, 18. јуна 1854. године
Тужба Марка Маџаревића из Лужнице против Петра Стефановића, надри
лекара из Јагодине
Славному Началничеству окр. Јагодинског
Марко Маџаревић из Лужнице представши данас Началничеству Окр.
Крагујевачког показао је, како је неки назови доктор из Јагодине, имено Петар
Стефановић дошао у село Лужнице и ту млоге људе с лечењем варао; но како је
овом дете лежало, и оваи онако у нужди нађен, позове истог да му дете лечи,
погодивше за 500 гр. чарш. лекарину ако дете излечи, и да му напред на име
купљења лекова 4.# цесарски.
Петар пак лечио је дете за 40. дана, па пошто видио да га излечити не
може, побегао је опет у Јагодину, одневши и 4 # напред Марком ...- зато је молио
да се исти доктор, као варалица казни и законима подвргне, и мњему 4 # натраг
врати, јер дете није после његовог лечења, ни један дан живело већ је одма
умрело.
Жалбу као и молбу именоватог Марка уважив. Началничество ово с
настојећим о предизложеном увдомљавајући Похвал. том Началничетво
дужности га моли, да оно изволи именоватог Петра кои за лекара издаје и тиме
Народ с лечењем болесника вара пронаћи и од њега вопросни 4 # од тужитеља
наплаћени одузети, и овамо на удовлетворен тужитељство послати, и са ...
Петром као варалицом сходно постојећем законику постојећим.
Но 4456.
Началника окр.
18. јунија 1854. год.
Почет. Књаж. Ађут.
У Крагујевцу
Подполковник Петровић
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Добивена с отношенијем Славног Началничества окр. Јагодинског од 27.
августа пр. год. Но 2274. 3 # цесар. На плаћени од Петра Стефановића из
Јагодине, Началничество на приложену овде квиту, Марку Маџаревићу из
Лужнице предало, и у исто време поменутог Марка известило, да му се рест
дуга, нема од куда наплатити, зато, што је Петар са свим сиротног стања, о чему
и похвалително тамош. Началничество овим извештава.
Но 129.
12. Јануара 1855 год.
У Крагујевцу
(АС, НОЈ, Ф II, р-36/1854)

Началника окр. Крагуј.
Почет. Ађ. Књаж.
Подполковник Петровић
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199.
Јагодина, 12. јуна 1855. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о сукобу са Спиридоном Јефтимијадесом, физикусом Јагодинског округа
и трудноћи неке девојке из Црнча
Попечитељству внутрени Дела
Но 3335.
12. Јунија 1855. год.
У Јагодини
Будући да је ово-окружни физикус Г. Спиридон Јефтимијадес
началничеству овом под 8. т. м. написмено жалбу своју поднео, у томе састојећу
се: да дело визитирања лица они, кои се или по налогу или по потребама и иначе
морају лекарскои визитавији подвргнути, визитацији његовои не подвргавају,
већ да такову, бабе и циганке извршују и то по налогу Началничества овог, и да
оно-Началничество-иде на горим и на преко ... на противно предписанија
високославног Попечитељства внутрени Дела које о визитацији каковои постои,
па лица не њему, већ некои баба Јовки и Циганкама на визитирање подвргава, у
коиои се он будућем свог визитирања до ... наредбе високославног
Попечитељства одриче и моли, да се иста високослав. Попечитељству спроведе,
по којои ће оно ...за нуждно нађе и по други пут високо наставленију своје
Началничеству овом одпустити.
Зато, пре него што високославно Попечитељство у смотрениу
неосноване жалбе ово-окружног физикуса од Началничества овог можда
изјасненије захтевало, долази оно учтиво високославном Попечитељству внут.
Дела на расмотреније са овде приложеном жалбом окр. физикуса, ... ову која је
као што ће следовати, а не као што Г Физикус овди некакове Циганке ...
спомиње као бајаги да Началничество с Циганкама некаков посао у смотрењу
визитирања има ... које Началничество ово ипак за уверити предпохваљено
попечитељство да о Циганкама ни понјатија незна а камоли да оно Циганке у
смотренију том позива и посредством исте оваково што чини, по чему је та ствар
– овакова била а не иначе:
7. тек. месеца кмет села Црнча Среза Левачког преставио Началничеству
овом са Милојком кћери Николе Јанковића из истог места показао је, да је исти
кмет кад је овде у вароши 4. истог м. на пијаци дошао био, од ово-варошког
кмета сазнао, да у његовом селу има нека девоика трудна, која да је он сазнавши,
себи у дужност предпоставио, да томе у траг уђе, и тако чим у село дође, почне о
томе распитивати, при коме дозна, да је иста девоика 3. о. м. овди код неке Џане
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Циганке са тетком своиом Круном долазила да и ова од неке болести ... но иста
Циганка да је одговорила девоики, да је трудна и да је она никако породити
несме, већ је од себе одпусти и кмету ово-варошком Стевану Стефановићу отиде
и случаи оваи јави, кои чувши ово, кмету Црначком и Началничеству овом
такође устмено саобшти. Кмет пак Црначки Обрад Маноиловић бојећи се
овакову ствар задајући да не би сбог овога под кривицу тако што је горе казано
са деивоиком предстане Началничеству и ствар саобшти, и на таи конац оно
призове девоику у застданију свом и испиту подвргне, по коме она никако није
признала да је трудна, већ се изјасни да има ... па кад је Началничество ... казало
да она прво покаже јели заиста трудна или не? да ће је ако право не каже
докторскои казни подвргне.
И на почетдку такође покорно Началничество ово моли високославно
Попечитељство да оно предименованом Г. Физикусу кои је се од неког времена
сасвим горд и упоран указивати почео границу положити и на дужност сваку
која је ... од по дуже време пренебрегавати почео, упутити га благоизволи, јер
иначе Началничество ово са овако гордим и упорним човеком никако на краи
изаћи не може.
У одсуству г. Началника Окр.
Помоћник
Тома Ивановић
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)
200.
Јагодина, 9. јуна 1855. године
Налог помоћника Начелника окружја јагодинског – Начелнику среза
темнићког да утврди злоупотребе Спиридона Јефтимијадеса, физикуса
Јагодинског округа, приликом пелцовања током 1854. године
Началнику Среза Темнићког
Но 3352.
9. Јунија 1855. год.
У Јагодини
Дознало је Началничество ово, од више поуздани лица да се ово окружни
физикус Г. Спиридон Јефтимијадес не придражава постојећег височаишег
правила у смотренију пелцовања Крављи Богиња, већ на против тога, у народу,
злоупотребљанија чини у томе: што он како које дете пелцује без да
опредељеном 8 – мо дневни рок кад му се треба успеху каламљења крављи
богиња уверити јесу ли се ове са успехом примиле или не? своју прописану му
таксу одма наплаћује, што без да је какому пелцованом му детету феду
каламљења крављик богиња одма издао; пак да би Началничество овом
злоупотребленију Г. Јефтимијадеса коју он противу постојеће уредбе чини на
пут стало, препоручује вам Началничество ово, озбиљно, да ви одма неотложно
све кметове суседни села вароши ове подручног вам среза точно испитате, као,
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кметове села, обштине: Буковачке, Лаништанске, Пањевачке, Рибарске,
Праћинске, Мијатовачке, Мајурске и Коларске да ли је ово злоупотребленије
истина Г. Окружни физикус за 1854. годину упражњавао, и је ли он по дужности
својои и по други пут прегледао, јесу ли се на деци каламљене богиње примиле
или нису? Јер је Началничество о томе такође од поуздани лица дознало, да он
на више места никако децу по други пут непреглеђује а своју припадајућу таксу
у напредак без да је и билете издао примио, па ако буде истина
по томе ћете ви одма протоколарно гореречене кметове саслушати и њиова
казивања с надлежним обштинским печатимаза сваку обштину по наособ ... и
заједно са протоколом 10. о. м. ачалмичеству овом поднесете.
У од. Г. Началника
Помоћник
Тома Ивановић
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)
201.
Београд, 9. јула 1855. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да се пошаље изјава Спиоридона Јевфтимијадеса, физикуса Јагодинског
округа, поводом оптужбе да је чинио злоупотребе приликом пелцовања у
1854. години
Началничеству Окружија Јагодинског
Началничество Окружија тамошњег известијем својим од 12. пр. м. Но
3410 доставило је Попечитељству овом да је оно при извршавању физикусом
тамо окружном Г. Спиридоном Јефтимијадесом – дела каламљења крављи
богиња у 1854. год. у окружију тамошњем, приметило неку неуредност
противно смислу 5–те и 9–те точке постојеће уредбе од 8. Јулија 1839. год.
нарочито, да истом при пелцовани таксу надлежну наплаћивао без да се је
наипре уверио, да су се кравље богиње и примиле, нити је он прописно
прегледаним лицима феде издао.
Како је дакле Попечитељству внутрени дела нуждно имати по овом
предмету од реченог физикуса изјасненије: то се Началничеству настојећем
налаже, да оно вопресно изјасненије од њега изиште и овамо припошље.СНо 834.
9. Јулија 1855. год.
У Београду
Началник
Санитетског одтеленија
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)

У Одсус. Г. Попечитеља
Привр. Помоћник
Подполковник, Кавалер
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202.
Београд, 14. јула 1855. године
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да се од Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа, затражи
изјава о допису Попечитељства унутрашњих дела о обавезном
прегледу од стране физикуса
Началничеству Окружија Јагодинског
Будући да се тамо окружни физикус Г. Др. Спиридон Јефтимијадес у
жалби својои, известијем реченог Началничества од 12. пр. месеца,
Попечитељству внутрени Дела спроведенои
позива на предписаније
Попечитељства овог по предмету томе, да се лица, ма због чега, само имају чрез
окружног лекара визитацији подвргавати: то пре него што ће Попечитељство
ово по овоме предмету решеније своје одпустити, потребно му је знати како је
то преписаније на које се речени физикус Г. Јефтимијадес позива.
По чему се настојећим налаже тамошњем Началничеству, да оно од
реченог Физикуса изиште определително назначеније тога њине напоменутог
предписанија; а о томе да Началничество своје известије поднесе.
СНо 843.
14. Јулија 1855. год.
У Београду
Началник
Санитетског Оделенија
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)

У одсус. Г. Попечитеља
Прив. Помоћник
Подполковник, Кавалер

203.
Јагодина, 25. август 1855. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о слању налога Попечитељства о обавезном прегледу од стране
физикуса
Попечитељству внутрени Дела
Но 3942.
25. Авг. 855.
У Јагодини
Касателно визитирање лица тичућег се предмета изискало је
началничество ово од свога окружног физикуса Г. Спиридона Јефтимијадеса
сходно препоруки високославног Попечитељства внутрени Дела одпуштеног
Началничеству овом под 14. пр. м. Јулија т. г. СНо 843. изјашненије које овди у
прилогу високославному Попечитељству учтиво подноси.
Началник окружја Јагодинског
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)
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204.
Јагодина, 25. августа 1855. године
Извештај Начелника окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о сукобу Томе Ивановића, помоћника Начелства окружја јагодинског и
Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодиснког округа
Попечитељству внутрени Дела
Но 3943.
25. Августа 1855.
У Јагодини
Сходно препоруки високославног Попечитељства внутрени Дела од 9.
пр. м. СНо 834. Началничеству одпуштенои оно је од свога окружног физикуса
Г. Спиридона Јефтимијадеса на поднешену противу истога тужбу само са
стране помоћника ово-окр. Началничества Г. Томе Ивановића, који је под
именом званичности од стране Началничества ово-окружног високослав.
Попечитељству внутрени Дела под 12. пр. м. Јунија т. г. Но 3410. а на основу
измишљења свог из личне мрзости противу реченог физикуса устроио за који ни
овде бивши ни остали членови Началничества ништа знали нису, нити сам
подписани окружни началник у кога је одсутственије кад је по делу званичном у
овоме окр. био уграбио ту неосновану тужбу поднети, ни који се ни онда овде у
месту бивши писар Начелства подписати хотео није, но практикант
Началничества Димитрије Јовановић, кои је по налогу помоћника тужбу
напоменуту устроио као да је он злоупотребио поверену му дужност при
пелцовању крављи богиња у окр. овоме и томе подобно изискало зактевано од
њега изјасненије-које изнесненије у понизности подноси Началничество
високослав. Попечитељству в. Дела с подкрепленијем од своје стране да је у
свему неистинито поглавито то, да су из обстојатељства у оног у изјасненију
наведеног прошле године морала деца у по неким селима не прегледана по
пелцовању остати и феде им се одма зато издавати могле нису, које је
примјечавао физикус подписаном Началнику, но за онда више се није могло
успети, а да је Помоћник Г. Таса заиста позивао кметове неке из оближњи села у
одсуственију окр. и Среског Началника у канцеларији Срескои те су ови без да
су знали нашта печате ударили из чега је после сам изводио противу Дра тужбу,
напротив пак, да је окружни физикус од како је у овоме окружју у обште као
одвећ примереног владања познат да су у обште без разлике људи совршено с
њим као и само Началничество задовољни, да је трудољубив, не среброљубац,
да је на против, да он ни од једног болестника припадајућу му визиту као год и
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труд за рецепте не наплаћује и да нема случајева да се је који до сад
Началничеству буди зашта противу њега тужио на то је од истога зашта
опомињан ни укораван био.-11
Началник окружни
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф V, р-107/1855)

11

АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1860. годину, бр. 1309. Спиридон Јефтимијадес
није уредбо водио своју архиву, па је Попечитељство наложило 16. августа 1860. године,
да се од њега узме изјава где се налази документација по лекарској струци, коју је био
обавезан да води.
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205.
Јагодина, 1. јануара 1856. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о покушају пљачке Макрене Крстић, жене
апотекара Ђорђа Крстића
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Примирителног Суда
Вароши Јагодине известије
Ноћас у 6. сати по турски, напао је неки на жену г. Ђоке Крстића
апотекара у спаваћој соби, и уватио је за гушу, с намером да му новце покаже, па
како се је она видела у опасности увати за гушу тог нападајућег и отгурнула га
од себе, где је у ћушкању познала да је у аљинама Немецким, бркова велики,
накострешени коса, и велики камен на прсту на руци има, то је наводи г.
Макрена да је Никола Аћимовић и нико други кога је баш у то време и
патролџија Сава Марковић испред дућаном Стојана Мајурца т.ј. око 6 сати или у
пол ноћи по турски гди без свеће тумара видио,- призват је у исто време Никола
признао да га је патролџија као што је показао у оно време у чаршији нашао, а да
је г. Апотекаровицу нападао никако не признаје. Почем је исти Никола поданик
Ц.Кр. Аустријски тога Суд Примирителни није могао као подозрителног
испитати, и казнити, зато га с Известијем овим Славном Началству на његово
размотреније спроводи. С примедбом да је капут нашаоћи Николин сав каљав и
кречљив а у исто време на десној руци капута сав стрицама улепљен, а будући
да има неким на дуару г. Апотекара баш гди је лопов преко истог дуара прешао,
дакле увиђа се по капуту трица, и панталона, да је Никола бити морао, који
капут и панталоне са Николом спроводи.
Но 1.
1. јануара 1856. год.
У Јагодини
Писар
Атанасије Јаковљевић

Предст. Пр. Суда
Сте. Станојевић

(АС, НОЈ, Ф I, р-44/1857)
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206.
Јагодина, 5. априла 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељства унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за март 1856. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
За прошли месец Март, Началничество ово окружно подносећи настојеће
месечно по струци Санитескои Известие високославном Попечитељству
внутрени Дела покорно му јавља, да је стање Здравља у подводомственог му
Окружија како по међу Народом тако и стоки свакога рода благополучно било.
Но 22.
5. Априла 1856. год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић

У одс. Г. Началника Окр.
Помоћник Капетан
Атанасие Ивановић

(АС, МУД-С, Ф II, р-23/1856)
207.
Јагодина, 23. априла 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби Спридона Јефтимијадеса, физикуса
Јагодинског округа за добијање одсуства
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Ово Окружни физикус г. Спиридон Јефтимијадес под данашњим
приложио је Началничеству овом писмену своју молбу у томе састојећу се, да
му је неопходно нуждно петнаесто дневно одстуствение од свое дужности
имати, како би за то време имајући свој приватни посао, у Београд отићи и
такови у дествовати могао, молио је Началничество да му оно исто одсутсвениа
од високославног Попечитељства внутрени Дела том пре издејствује, како би
благовремение свои посао свршио, и затим се ипак на своју дужност повратио, и
потом предстојеће му пелцовање по Окружију у посао предузео;
Преизложену молбу Г. Јевтимијадеса као по свему уместну
Началничество ово уваживши, по томе пре, што он никако од дужности свое од
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како се ове примио одсуствовао ние, и што му је неоходно нуждно сада таково
имати, са предстојећим известијем представља високославном Попечитељству с
том препокорном молбом свиом, да оно просително петнаесто дневно
одсутственије из горе наведени узрока и благовременија одобрити благоизволи,
како би за то време у Београд отићи свои посао свршити и потом се ипак
вратити могао, да надлежно пелцовање у Окружју овом предузети и довршити
може.
Но 26.
23. Априла 1856.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф II, р-26/1856)

Началник Окружни
Почест. Ађут. Књаж.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

208.
Београд, 26. априла 1856. године
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја
јагодинског да је одобрено одсуство Спиридону Јефтимијадесу, физикусу
Јагодинског округа
Началству Окр. Јагодинског
СНо 573.
26. Априла 1856 год.
У Баограду
Известијем својим од 23 –ег тек. мес. Но 26. саобштило је препоменуто
Началничество Попечитељству овому молбу свог физикуса Г. Спиридона
Јефтимијадеса како му је неоходно нуждно 15 – то дневно одсуствие од
дужности имати, да би за то време овди у Баограду доћи и своје неки прифатне
послове у деиствовати могао.
Попечитељство ово уважавајући молбу ову реченог Г. Јефтимијадеса,
одобрава да он може на 15 дана од дужности одсуствовати, о чему и тамошње
Началничество као у одговору на поменуто известије његово надлежног
употребленија ради уводомљава.
Ек. 27. Априла
209.
Јагодина, 4. маја 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за април 1856. године
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Висославному Попечитељство внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Настојећим месечним известијем по струци Санитетскои Началничество
ово у покорности високославном Попечитељству внутрени Дела до знања
доставља да је стање здравља, за прошли месец Април у Окружју овом како
међу Народом тако и стоки, свакога рода пожително било, нити су се какове
болести појављивале, осим, само што је 13. пр. месеца у Срезу Темнићском а у
селу Пањевцу и Ланишту, изненадно напала зла Мушица на стоку т. ј. Говеду,
Коње, и свиње, од које више речена стока око 30-35. комада угинула.
Но 30.
4. Маја 1856. год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф II, р-49/1856)

Уодсус. Началника Окр.
Помоћник Капетан
Атанасие Ивановић

210.
Јагодина, 3. јуна 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитљству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за мај 1856. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
Настојећим
месечним
по
струци
Санитетскои
Известијем,
Началничество ово-окружно у понизности високославном Попечутељству
внутрени дела до знања доставља, да је стање здравља у Окружју овом како по
међу народом тако и стоки свакога рода благополучно диствовало. Што се пак
пелцовања Крављи богиња тиче, то је над децом у овд. Вароши с добрим
успехом предузето, које ће скоро и довршено бити.
Но 40.
3. Јуниа 1856. год.
У Јагодини
За окр. Физикуса
Писар
Јефрем Поповић

Началник окр.
Почес. Књаж. Ађут.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф II, Р-74/1856)
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211.
Београд, 3. јула 1856. године
Пријем рачуна Начелства окружја јагодинског за трошкове лечења стоке у
Алексиначком округу од стране Спиридона Јефтимијадеса, физикуса
Јагодинског округа
Попечитељство внутрени Дела
3. Јулија 1856. год.
У Београду
Началничество Окружја Јагодинског спровело је 3. јула рачун учињеног
путног и подвозног трошка лекара њиовог Г. Јефтимијадеса, који је по налогу од
26. пр. м. у село Скорице окр. Алексиначког ради испита појавше се неке тамо
болести на говедима, излазио, и моли да му се по истом рачуну 43 ком. цванцика
ради предајенија Г. Јефтимијадесу пошаљу.12
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1856. годину, бр. 914)
212.
Јагодина, 5. јула 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1856. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Да је стање здравља како по међу Народом тако и стоки свакога рода за
прошли месец Јунија овог Окр. благополучно било;- Началничество Окружја
Јагодинског настојећим месечним по струци Санитетскои известијим у свакои
покорности високославно Попечитељство внутрени Дела у знање доводи.
Но 57.
5. Јулија 1856 год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић
(АС, МУД-С, Ф III, р-13/1856)

Началник Окр. Јагодинског
Почест. Ађут. Књажев
Подполковник, Кавалер
Јоца Наумовић

12

АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1856. годину, бр. 880, 1205, Окружје
Алексиначког обавестило је Попечитељство унутрашњих дела о појави болести 26. јуна.
Истог дана је Попечитељство наложило С. Јефтимијадесу да оде у окружје алексиначко.
За путне трошкове С. Јефтимијадесу је 23. августа исплаћено 37 цванцика.
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213.
Јагодина, 31. јула 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1856. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
На основу добивени од Касателни Срески начелника и Примирителног
ово-местног Суда по струци Санитетскои Известија, началничество ово-окр. у
понизности својој висикославно Попечитељство внутрени Дела извештава, да је
за прош. Месец Јули стање здравља како у Народу тако и стоки вообште у целом
овом Окр. пожелно без икакове пријемчиве болести било, само што су се у селу
Медвеђи Среза Левачког у првом полу Месецу природне велике богиње које су
ђаци из Крагујевца кућама дошавши донели,- куда је Начелство за предупредити
веће распространение ови богиња, одма физикуса ово-окружног послало, премда
и сада и јошт има но не у великом степену.
Но 68.
31. Јулија 1856. год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић

Началник Окружни
Почес. Књаж. Ађут.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-48/1856)
214.
Јагодина - Београд, јуни – август 1856. године
Молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине – Попечитељству
унутрашњих дела за добијање српског држављанства
Славному Началничеству Окружија Јагодинског
Доле подписани умољава Славно Началничество, да би оно прошеније,
које сам Славном Началничеству предао, надлежном месту спровело.
Јесам
Славног началничества
Покорни
Ђорђе Крстић
Апотекар

У Јагодини 30. мај 1856.
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Висок. Попеч. внут. Дела
Доле подписати кои сам с дозволенијем Ц. К. Аустријске власти у
књажество Србије пришао, отворио сам са дозволенијем височаишег Књажества
Србског Правитељства Апотеку у Јагодини, и досада живевши у Јагодини више
од 5 год. и овде оженивши се, решенио сам се овде ... будућности не вечито
оставити, на томе рад је будући у сожителство Србско ступити нуждно ... је
уверење високославног Правител. О томе да ћу у сожитељство Србско примљен
бити како би полученом ... отпуст од поданства Ц. К. Аустријског издејствовати
могао.
Зато у свакој пристојности умољавам висок. Попечитељство в. Дела
добити уверење код надлежног места издејствовати благовољно да ћу у
сожитељство Србско примљен бити.
3. јунија 1856. год.
У Јагодини

Јесам истог
покорни
Ђорђе Крстић
Апотекар

Попечитељству внутр. Дела
Ђорђе Крстић родом из Руме у Аустрији но у овдашњои вароши ка
Апотекар и Аустријски поданик живећи, под 30. прош. М. поднео је
Началничеству овом писмену молбу своју на високославно Попечитељство
внутр. Дела упућену у којој излаже, да је рад у сажитељство Србско ступити,
молећи за подбиствовање, како би му се уверење, да ће у сажитељство Србско
примити бити издано; по коме ће моћи отпуст од Ц. К. Аустријског поданства
издејствовати.
Поменуту молбу реченог Крстића началничество ово на основу 3. тачке
височаише уредбе од 2 Маја 1844. год високославном Попечитељству на високо
Његово решеније пошиљајући покорно јавља, да је проситељ Ђорђе од како је
овде као апотекар живити станио се врло доброг владања и да се овде са
Србском поданицом оженио.
Но 2505.
Окр.
9. јунија 1856. год.
У Јагодини

Началник

Началничеству окр. Јагодинског
К решенију молбе Ђорђа Крстића апотекара тамош: Ц. К. Аустријског
поданика, извештајем Началничества од 9. т. м. Но 2505. спроведено за
полученије Сажитељства Србског, надлежи јошт Попечитељству внутр. Дела
знати: кад је проситељ у Србију и гди прешао? Како је жени његовои име имали
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деце, како се која зове и колико година које старо? И жели ли да с њим и
фамилија његова у сажитељство Србско ступи; по чему и налаже
Началничеству, да оно ове ... испита и амо Попечитељству саобшти.
ПНо 2594.
15. јунија 1856.
У Београду
Началник
Полиц. Отеленија

Попечитељство в. Дела
Полковник, Kавалер

Попечитељству внутр. Дела
У одговору предписанија високославном Попечитељтву внутрени дела
од 15. т. м. ПНо 2954. покорно му Началничество ово јавља , да је Ђорђе Крстић
Апотекар овд. А Ц. К. Аустријски поданик кои сада жели у сажитељство Србско
ступити у Србију прешао месеца Септемвра 1851. године из Руме преко
Београда, и решенијем Његове Светлости од 10. истог месеца и год. ВНо 797.
дозвољено му је да овди Апотеку отвори а предписанијем високославног
Попечитељства од 24. поменутог месеца и године СНо 1346. упућен је
Началничеству овом,- жени је његовои име макрена и има једно женско дете од
10. месеци старо имено Катарина. Исти Ђорђе почем се је са овдашњом Србском
поданицом оженио, и с њом дете родио, то жели да са фамилијом својом у
Србско сажитељство ступи.
Но 2955.
26. јунија 1856. год.
У Јагодини
Писар
Димитрије Миленковић

Началник окружни
Подполков.

Началничеству Окр. Јагодинског
Овде приложено уверење Ђорђу Крстићу Апотекару тамошњем а Ц. К.
Аустријском поданику издало, да ће у сажитељство Србско примљен бити, кад
уредан одпуст из Аустријског поданства за себе набави и поднесе,Попчитељство внутрени Дела шиље Началничеству у одговору на известије
његово од, 26. јунија ове године Но 2955. с налогом, да таково Крстићу
надлежно достави.13
ПНо 4406.
9. Августа 856. год.
У Београду
У од. Началника
Секретар полиц Одељ.
(АС, НОЈ, Ф IV, р-109/1856)

Попечитељ вн. Дела
Полковник, Кавалер

13

Начелство окружја јагодинског предало је уверење Попечитељства унутрашњих дела
Ђорђу Крстићу 14. августа 1856. године.
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215.
Јагодина, 9. августа 1856. године
Тужба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине против Петра Пауновића,
налбатина из Јагодине, због надрилекарства
Рађено 9. Авгу. 1856 год. у Начал. Окруж. Јагод.
Тужба
Јаг. Апотекар овдаш. Ђорђе Крстић претставши данас Начал. предао је
тужбу противу
Петра Пауновића налбантина овдаш. Да он многе по вароши овои од
грознице давајући растопљени зелени камен да пију, као што је Ћири
Младеновићу слуги Мате Тирића овдаш. ... дао лечи и када је приметио да је
Апотекар за исти лек дознао, одма кући Матинои отишао, и чашу с леком
просуо и чашу добро опрао да се не би познало шта је у чаши било, пак моли да
се истоме Петру строго забрани унапредак противу постојеће забране људе
лечити, а за ово учињено иступленије надлежнои казни подвргне.
Ђорђе Крстић
Апотекар
Испит
Петар Пауновић житељ овдаш. ... исповеденија висточног, ожењен,
заната налбатинског маистора 25. год. стар, стања средњег, здравља и владања
доброг, предузет за испит и ...преслушем показао је да је он од почив. отца свог
неку траву која се са мешањем зеленог камена и то врло мало од прилике ¼ ...
меша и пити дати научио, пак да је неке користио људи без даи од кога што
наплатио као што је истом слуги Мате Тирића болујућем од грознице, у једној
чаши растопљено на ... водице даје, и када дознао да је Апотекар за исти лек чуо
и почео претити да ће га тужити, ... отишао и исти лек из чаше просуо и чашу
исплакнуо, и да исти лек око чаше од ...није био, од штете ни најмање бити
неће, пак једно често, а друго што од никог ништа за давање тог лека наплаћивао
није, нити је знао да је забрањено појединим ... лећити, молио је да му се ова
садања као прва погрешка опрости, обећавајући се да у напредак он ... лек
никоме
Пресуда
Узевши полицајна окружна власт све преднаведено усмотреније своје
нашло је да собвињени Петар утолико крив је по томе:
1 – во што је се противу забране усудио у лечење упустио се и
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2 – го по чем је он то излечнаније учинио, и са лечењем својим које је
свагди без плаћања лечио, никоме страдание нанео није, а притом и доброг
владања човек за служујући извињавајућег призренија, по коме

Решава
Да се обтужени Петар Пауновић за сада за учињено иступленије строго
укори и у напредак кога лечити строго му се забранити, ако не жели ... случај по
сили закона Полицајтног на избегнути казну ... ово решеније да му се има у
заседаније Нача. Прочитати.
(АС, НОЈ, Ф XI, р-33/1856)
216.
Јагодина, 3. септембра 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за август 1856. године
Високославному Попечитљству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Изветије
Настојећим месечним по струци Санитескои Известијем за пр. месец
Августа Началничество ово у покорности високославном Попечитељству
внутрени Дела јавља, да је стање здравља како међу Народом тако и стоки
свакога рода благополучно било, осим што је болест Срдобоља у селу Селишту,
Рековцу, Цикотима и манастиру Јошаници Среза Левачког деиствовала.
Но 74.
3. Септемвра 1856. год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић

Началник Окр.
Почес. Књаж. Ађут.
Подполков. Кавлер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-13/1856)
217.
Јагодина, 2. октобра 1856. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1856. године
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
По струци санитетскои подносећи Началничество ово за прошли Месец
Септември изветије, јављам у понизности високославном Попечитељству
внутрени
Дела да је стање здравља у овом Окружју како међу народом тако и стоки
свакога рода благополучно било, и да је бивша болест Срдобоља престала више
диствовати.Но 81.
2. Октомвра 1856. год.
У Јагодини
За окру. Физикуса Писар
Јефрем Поповић

Началник Окружни
Почес. Ађут. Књаж.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-47/1856)
218.
Јагодина, 12. новембра 1856. године
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа –
Начелству окружја јагодинског о могућности извршавања телесне казне
над појединим лицима
Свидатељство
По налогу Славног Началничества Окр. Јагодинског подвргао сам
долеподписани лекарскои визитацији следујућа лица;
1. Ибро Исуиновић циган нашао сам да је он здрав али због старости
слаб и за телесну казну неспособан.
2. Муртизана; он је здрав и за телесну казну способан.
3. Каримана, здрав и за телесну казну способан.
4. Џафера, здрав и за телесну казну способан.
5. Меире, способна за телесну казну.
6. Анке здрава и за телесну казну способна.
7. Миљка, здрава и за телесну казну способна.
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Осим Ибра Исуиновића, сви други су здрави и за телесну казну
способни.
12 Ноемвра 1856 год.
У Јагодини

Окруж. Физикус
Др. С. Јефтимијадес

(АС, НОЈ, Ф VI, р-72/1856)
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1857. година

219.
Јагодина, 4. јануара 1857. године
Сведочанство Начелства окружја јагодинског да Ђорђе Крстић у Јагодини
живи од 1851. године
Но 28. Рађено при Начал. окр. Јагодинског 4. јануарија 1857 год. у Јагодини
Ђорђе Крстић апотекар из Јагодине, предствавши данас Началничеству
окр. Јагодинског молио је: да му оно од своје стране уверење даде како он у овд.
варош од пре пет година апотеку о своме трошку држи, како би ...код аустријске
власти, као поданик ове одпуст себи издејствовати могао, наводећи да је он
сигуран за своје уживање и даће овде и даље остати и живети.
Следством донешене прошенија Ђорђа Крстића, апотекара овдашњег,
начелство ово
Решава:
Да се проситељу Крстићу жељено Свидатељство сверху његовог
заниманија са држањем о свом трошку Апотеку и остале упражњаване
шпекулације, и кои овди још од 1851. год. доселивши се, живити може са својом
фамилијом.
Свидатељство
Којим Началство ово сваку власт уверава, да је Ђорђе Крстић цесар. К.
Аустријски поданик, по одобренију Високослав. Попечитељства внутр. дела у
овд. вароши приватну апотеку о свом трошку отворио још у 1851. год. и да са и
устом управљајући, поред ове и шпекулацијом упражњава тако, да је и стање
своје осигурао да може овде задовољно са својом фамилијом живети. Кое му се
по његовом захтевању, ради дејствовања одпуста од стране Началство овим
печатом и подписима утврђено издаје.
Начелник окружни
Ј. Наумовић
(АС, НОЈ, Ф I, р – 25 / 1857)
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220.
Јагодина, 17. јануара 1857. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о послатој Кондиут листи Спиридона Јефтимијадеса, физикуса
Јагодинског округа
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Сочињену Кондиут листу физикуса Окружја овог Г. Спиридона
Јефтимијадеса за 1856. год. шиље Началничество ово у покорности
високославном Попечитељству внутрени Дела на надлежност Његово
високорешение.
221.
Јагодина, 30. децембра 1856. године
Начелство окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела
доставља Кондиут листу Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског
округа

Но 10.
17. јануара 1857. год.
У Јагодини
Писар
Јефрем Поповић

Началник окр.
Почест. Књаж. Ађут.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф IV, р-5/1857)
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Спиридон Јефтимијадес

Име и презиме

... у Тесалији

Одакле је родом

32. године стар

Колико је год. стар

Није

Је ли ожењен и колико деце има

У Бедчу. Надену и у Баварској науке лек.

Гди је науке особито лекарске свршио и

1 год. у Београду привитизирао

Је ли гди оре служио или привитизирао и

Височајш. Предпис. Његове светлости од 20

Када је у садању службу ступио

4 год. 2 месеца 10 дана

Колико година у Србији служи

Грчки, немачки и србски

Које језике говори

Србски говорити, читати и писати зна

Зна ли србски говорити, чиати и писати и т.д.

Врло добро испитује

Распитује ли и испитује ли болести међу

Уредно даје

Даје ли прописане лекарске рапорте 15-

На србском

На ком језику и како сачињава те рапорте

Врло точан и савестан

Је ли точан и совестан у давању рапорта по

Доста приљежно

Иде ли болестницима који га зову приљежно

Има у вароши овој приватна апотека

Држи ли уреддно апотеку и даје ли по такси

Врло приљежан

Је ли приљежан у калам. Крав. богињама

Ове године доста неуредно по томе што јошт

Сачињава ли и подноси ли уредно прптоколе

Добар

Какав је према својим болесницама и другим

Од како је дејствителним постао, почео је доста

Какови је према својим старијим

Доста преке и џамдрљиве

Какове је нарави

-

Имали какови порока

Малог и слабог сложенија тела

Је ли здрав и снажан

У цркву готово никако не иде

Примеченије

Од Јосифа Панчића до Спиридона Јефтимијадеса

званије

Од Началничества окруж. Јагодинског-кондиут листа г.
Спиридона Јефтимијадеса, физикуса окружја јагодинског за 1856. годину
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222.
Јагодина, 24. јануара 1857. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о слању Извода пелцованих лица у Јагодинском округу у 1856. години

Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Доле подписаном ово-окружном физикусу поднетом Началничеству
овоме извод пелцовани лица у овом Окружију за 1856. годину, шаље
Началничество ово, у покорности високославном Попечитељству внутрени Дела
на Његово високо-благорасмотреније.
Но 12.
24. Јануара 1857.
У Јагодини
Окруж. Физикус
С. Јефтимијадес

Начелник Окр. Јагод.
Почестни Књаж. Ађу.
Подполков. Кавалер
Јоца Наумовић

(АС, МУД-С, Ф III, р-28/1857)
223.
ИЗВОД
Протокола Пелцовани у Окр. Јагодинском за 1856. Годину

Јагодинска

Јагодина

Копривничка

Копривница

Лаништанска
Буковачка

Ланиште
Буковче

145
0

„

39

„

Никако

Неизвестно

Известно

Добро

Село

Сума

Обштина

Колико

У с п е х
Примечание

Копривничка
обштина ове
године није
пелцована
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Пањевачка
Рибарска
Праћинска
Мијатовачка
Мајурска
Коларска

Беоћичка

Секуричка
Д. Јовичка
Остриковачка
Цресњевачка
Рашевачка
Поточка
Обрежка
Бачинска
Избеничка
Тољевачка

Крчинска
Катунска
Варваринска
Маскарска
Бошњачка
Падежшка
Шаначка

Јасичка

Рибник
Пањевац
Рибари
Праћина
Ракитово
Мијатовац
Мајур
Бресје
Колари
Главинци
Беочић
Драгошевац
Ивковић
Секурич
Д. Јовац
Г. Јовац
Дворица
Остриковац
Црешњевица
Сињи вир
Рашевица
Поточац
Своиново
Обреж
Бачина
Церница
Избеница
Орашје
Тољевац
Паиковац
Г. Крчин
Д. Крчин
Карановчић
М. Крушев
Катун
Варварин
Маскаре
Бошњане
Падеж
Вратари
Шанац
Јасика
Гавез
В.
Крушевица
Срње

11
20
64

„
„
„

33
18

„
„

43

„

20
0

„
ние
пелцовано

0
ние
пелцовано
ние
пелцовано

0

35

„

13

„

4
0

„

ние
пелцовано
ние
пелцовано

„
35
115

„
ние
пелцовано
ние
пелцовано
ние
пелцовано
ние
пелцовано

0
0
0
0

124
108
59
67

„
„
„
„
ние
пелцовано

0
21

„

46

„
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Кукљинска

Медвећска

Кукљин
Бела вода
Браиковац
Коњуси
Љубава
Лазаревац
Парцане
Глобаре
Шашиловац
Каменари
Залаговац
Мареново
В. Дренова
Селиште
Медвеђа

Богдањска

Богдање

Беловодска
Коњушка
Љубавска
Парцанска
Шашиловачка
Залогојевчка
В. Дреновачка

Грабовачка

Раиначка

Милутовачка
Пољанска
М.
Сугубинска
Риљачка
Опарићка

Превештска

Богалиначка

Мотрићска
Сибничка
Жупањевачка

Грабовац
Ман.
Прњавор
Планиница
Раинац
Лободер
Д. Дубич
Г. Дубич
Милутовац
Страгари
М. Дренова
Пољна
Сугубина
Руишник
Мијаиловац
Риљац
Божуревац
Опарић
Превешт
Калудра
Лепојевић
Пр. Каленић
Шљива
Богалинци
Сиљевица
Доброселица
Мотриће
Комаране
Баре
Сибница
Малишево
Жупањевац
Надрље

37

„
„

35
36

„
„

17
„
30
14
17
107
140
ние
пелцовано
ние
пелцовано

ние
пелцовано
14
„
80
29
„
39
„
42
41

„
„

56

22

18
„
39
„
26
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Волујачка
Белушићка
Течићка
Рековачка
Пчеличка
Ратковачка
Г. Сабаначка

Цикотска

Вукмановачка
Лоћичка

Беличка

Бунарска

Шантаровачка

Деоничка

Врановачка

Волујак
Пуљци
Белушић
Браиновац
Течић
Кавадар
Рековац
Крушевица
Пчелице
Дулени
Ратковић
В. Сугубина
Г. Сабанта
Д. Сабанта

„
49
„
47
40

„
ние
пелцовано
„

53
„
45
„
35
Цикот
и
Ломница
нису
пелцовано
због
јаке
кише

Цикот
Урсуле
Ломница
Слатина
Вукмановац
Рабеновац
Лоћика
Топола
Медојевац
Белица
Пр.
Јошанички
Лозовик
Мишевић
Бунар
Врба
Лукар
Шантаровац
Шуљковац
Ковачевац
Деоница
Вољавче
Каленовац
Црнче
Сиоковац
Врановац
Г. Штипље
Д. Штипље
Г. Рачник
Д. Рачник

„
38
„
27
„
39

„
20
„
41
„
38
66

„
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Драгоцвечка

Драгоцвет
Међуреч
Винорача
Трнава

Свега

„
62

2451

26. Јануара 1857. год.
У Јагодини

Окруж. Физикус
Спир. Јефтимијадес

(АС, МУД-С, Ф III, р-28/1857)
224.
Београд, 28. марта 1857. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског са лекарским мишљењем
Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа о стању здравља
Милке из Параћина, и њене способности за брак
Попечитељство внутрени Дела
28. Март 1857. год.
У Београду
Началничество Окружја јагодинског у одговору на предписаније од 13.
пр. м. СНо 378. повраћајући послате му прилоге пошиљало Свидатељство свог
окр. физикуса г. Јефтимијадеса издато за Милку Милосава (Милојка) Јабланца
из Параћина о стању здравља њеног и способности за брак.14
(АС, МУД-С, Деловодни протокол бр. 502)
225.
Јагодина, 22. јула 1857. године
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа о
повредама Вујице Радојковића из Кукљина
Свидјетељство
По налогу Началника Ср. Темнићког Окружја Јагодинског подвргао сам
лекарскои визитацији да се подписани Вујицу Радојковића из Кукљина горе
реченог среза и Окружја; уверио сам при визитирању да је речени јако ударен и
сечен на главу с леве стране три прста више веђе; и проузрокања му је рана од ...
прста дебљине и једног цванцика дужине; али без икакве опасности живота, тако

14

Милка је у почетку тврдила да није спремна за брак, а касније је променила мишљење.
Случај је послат Кнезу на одлучивање.
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исто носи једну рану на куку с леве стране исте дебљине и дужине истом
означеном.
22. јулија 1857.
У Јагодини

Окружни физикус
С. Јефтимијадес

(АС, НОЈ, Ф XIV, р – 53 / 1857 )
226.
Јагодина, 3. августа 1857. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1857. године

Славному Попечитељству внутрени Дела
Началничество Окружја Јагодинског
Известије
Началничество Окр. Јагодинског настојећим месечним известијем по
струци Санитетскои за пр. месец Јули, у покорности високославном
Попечитељству внутрени дела јавља, да је стање здравља како по међу народом,
тако и стоки свакога рода благополучно било.
Но 74.
3 – ег Августа 1857. год.
У Јагодини
За окр. физикуса Писар
Ј. Поповић

Началник Окр. Јагодинског
мајор Кавалер
Радован Петровић

(АС, МУД-С, Ф II, р-6/1857)
227.
Јагодина, 9. августа 1857. године
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа о болести
и смрти Стојиљка Павловића, суруџије из Јагодине
Свидјетељство
На захтевание Славног Началства Окр. Јагодинског, да ја долеподписани
истоме о болести и смрт Стојиљка Павловића, суруџие овдашњег Свидјетељство
поднесем; овом Га учтиво извештавам:
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Речени Стоиљко Павловић, боловао је од јутра од 7-ог овог и то од једне
јаке грознице. Ја сам био зват после подне у помоћ, нашао сам изван себе, у
наивећем степену заборавности, без икаквог чувства од себе, само што је десном
руком непрестано мрдао, очи су му биле затворене нити је говорити, ни видети,
но само тешко дувати и прогутати могао; Ја сам прописао медецину и наредио
да се кући својој из Мензулане пренесе. Сутра дан око вече т. Је 8-ог истог умро
је, без да се извести 9-ог ујутру визитирао сам, нигде у своме телу ни сам могао
знак или модрицу наћи да је ударен. Него како се види да је у пијанству добио
јаку грозницу и у следству тога шлог, од кога је он умро.
9.-ог Августа 1857. год.
У Јагодини

Окружни Физикус
Јефтимијадес

(АС, НОЈ, Ф VII, р – 27 / 1857 )
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228.
Јагодина, 1. септембра 1857. године
Извештај начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском октугу за август 1857. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
Прибавивши од Примирителног ово-варошког Суда и дотични Срески
Началника известије и размотривши иста, видело је и уверило се Началничество
ово, да је за цели прошли месец Август, стање здравља како у Народу, тако и у
стоки благополучно било, само што су се у неким селима Среза Темнићског у
овцама богиње појавиле, и што је неком Мијаилу Петровићу из Калудре Среза
Левачкога 12. брава оваца и један во напрасно, без да је дознати могло од какове
болести угинуо, о чему настојећим Началничество ово по струци Санитетскои
високославно Попечитељство внутрени Дела у покорности уведомљава.
Но 82.
1. Септембра 1857. год.
У Јагодини
За Окр. физикуса
Практикант
Јефрем Тирић

Началник Окруж.
Мајор Кавалер
Радован Петровић

(АС, МУД-С, Ф III, р-45/1857)
229.
Јагодина, 4. новембра 1857. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за октобар 1857. године
Високославном Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружја Јагодинског
Известије
Прве половине месеца Октовра било је стање здравља међу народом овог
Окружија добро а од стоке, на говедима појавила се је нека болест од кое су 4.
брава у селу Урсулу Среза Левачког, као и један коњ мањкао, и при чињенои
докторскои визитацији доказано је, да је стока ова као ослабљена у овом јесењем
времену будући, помањкала.
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Друга половина истог месеца такође било је стање здравља међу
народом добро, а од марве 20. брава оваца у селу Винорачи од овчи богиња
мањкало је, које су људи ... предупредили.
Ово је известије за месец Октоври по струци
Лекарскои, које
Началничество по постојећем правилу високославном Попечитељству внутрни
Дела у покорности своиои подноси.
Но 104.
4. Новембра 1857. год.
У Јагодини
За Окр. физикуса
Писар
Јефрем Поповић

У одсуст. Началника Окр.
Помоћник Мајор
Коста Антоновић

(АС, МУД-С, Ф II, р-3/1857)
230.
Београд, 17. новембра 1857. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о смрти Неше Рашића из
Остриковца
Попечитељство внутрени Дела
17. новембра 1857. год.
У Београду
Началничество окружја Јагодинског 7. новембра 1857. године јавља да је
неки земљоделац Неша Рашић из Остриковца, у атару истог села мртав нађен,
без да се узрок смрти његове дознава, и да је оно сходно распису од 27. јунија
тек. год. СНо 1088. одма свога окружног физикуса тамо изаслало да се о смрти
овог доста точно извести, који да се по учињеном визитирању уверио, да је исти
од неке чрезвичејне болести напрасно умрети морао.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол, бр. 1724)
231.
Јагодина, 5. децембра 1857. године
Извештај Начелства окружја јагодинског о стању здравља у Јагодинском
округу за новембар 1857. године
Високославном Попечитељству внутрени Дела
Началника Окружија Јагодинског
Известије
Настојећим месечним известијем по струци Санитетскои сочињеним,
Началство ово високославном Попечитељству внутрени Дела у покорности
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јавља, да је стање здравља за прошли месец Новември у Окружију овом како у
народу, тако и стоки свакога рода благополучно било, осим само што су богиње
у селу Винорачи Среза Левачком на овцама деиствовале, но поморљиве нису
биле.
Но 111.
5. Декемвра 1857. год.
У Јагодини
Окр. физикус
С. Јефтимијадес

За Началника Окруж.
Мајор Кавалер
Помоћник Мајор
К. Антоновић

(АС, МУД-С, Ф II, р-2/1857)
232.
Јагодина, 24. јануара 1858. године
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа –
Начелству окружја јагодинског о пелцовању у 1857. години

Копривничка

Рибарска
Праћинска

села

сума

обштина

колико

Извод Протокола
Пелцовани у Окр. Јагодинском за 1857. годину

Копривница

„

31

„

48
-----

Рибаре
-----Праћина
Ракитово
-----------

29
8

Мијатовачка

Мијатовац

Пањевачка

Пањевац

Мајурска

Мајур
Бресје

31
4

Лаништанска

Ланиште

31

Буковачка

Буковча
Рибник

8
3

Д. Јовац

22

37
----11
---25
---35
---31
----
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Успех

Добро
„

Известно
о

Низвестно

никако

Г. Јовац
Дворица
Остриковачка

Остриковац

Трешњевичка

Трешњевица
Сињи Вир

Рашевичка

Рашевица

Поточка

Поточац
Својново

Обрежка

Обреж

Беловодска

Бела Вода
Брајковац

Коњска

Коњуси

Љубавска

Љубава
Лазаровац

Кукљинска

Кукљин

Бошњанска

Бошњане

Падежка

Падеж
Вратаре

19
4

11
----

25
8

45
---13
----

49
0

38
10

10
8

„

Маскарска

Маскаре

Јасичка

Јасика
Гавез
Срње
В. Круш.

20
3
13
17

Шанац

22

Шаначка
Варваринска
Катунска

Варварин
Катун

Свега

33
---40
---49
---52
---48
---32
----

18
---42
---32
2
----32
---53
----33
-

812
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24. Јануара 1858. год.
У Јагодини
Окружни Физикус
(АС, НОЈ, Ф I, р-9/1858)
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1858. година

233.
Рековац, јануара 1858. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу левачком за 1857. годину
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Началника Среза левачког
Полугодишње известије
Да је свуда докле се под повереном ми срезу простире стање здравља
како по случају народа тако и стоком свакога рода благополузно деиствовало,
осим што је грозница наодила и остала болест и кашаљ од назеба у Јагодини
проистеклији владала,- што се тиче стока ова је по свима селима здраве биле
осим што је од ...и овчи богиња до 460 оваца, од грознице до 150 свиња и
незнано од чега 10. волова, 6. крава. и 8. коња у грлима ...мањкало.
(АС, НОЈ, Ф V, р – 100/1858)
234.
Јагодина, 1. фебруара 1858. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу темнићком за јануар 1858. године
Славному Началничеству Окружја Јагодинског
Началника ср. Темнићког
Месечно известије
За прошли месец јануар по струци санитетској јављамо славному
Началничеству да је стање здравља како у народу тако и у стоки за
предназначено време осим што су се у Белој води богиње мале појавиле биле
врло добро и пожелетелно било.
Н 123.
1. фебруарија 1858.
У Јагодини

Ш. Капетан
Дим. Протић

(АС, НОЈ, Ф I, р – 4/ 1858 )
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235.
Јагодина, 6. фебруара 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јануара 1858. године
Попечитељству в. Дела
Из исвестија средством дотични срески Началника и Примирителног
ововарошког Суда Началничеству овом по струки санитетској за прошли месец
јануарија поднешени у видело је и дознало Началничество ово, да је стање
здравља како у народу, тако и у стоки свакога рода за предназначено време
добро и пожелетелно било, осим што су се у Белој води Срезу Темнићком мале
богиње на децама појавиле и на више места по селима око Јагодине овчије оспе
на овцама појавиле.
Началничество ово по постојећем правилу високославно Попеч. В. Дела
у покорности извештава.
Но 9.
6. фебруара 1858.
У Јагодини
За секретара
Писар
Р. Јовановић

Дужност Начал. Окр. извршава
Помоћник, Мајор

(АС, НОЈ, Ф I, р – 4/ 1858)
236.
Београд, 10 фебруара 1858. године
Наредба Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да се примене све мере у спречавању ширење сточних болести
Началничеству окр. Јагодинског
У известију свом од 4-ог јануара тек. год. СНо 116. јавило је тамошње
Началничество овамо, да овче богиње само у Винорачи срезу левачком јошт
нису биле совршено престале. Како пак оно под 6. тек. м. СНо 9. опет за ову
болест доставља, а то да је се на више места појавила и да и по селима око
Јагодине јако дејствује: то се одтуд увиђа да Началничество против њи није
поступило строго по постојећим у овом смотренију прописима и
наставленијама.
Поводом овим, и што се поједино стадо у ово време лако одвојено и од
сваке мешавине учувати, а поред тога и калемљење уредно извршити може:
Попечитељство внутрени дела настојећим налаже тамошњем Началничеству, да
оно посредством свог физикуса и дотични срески началника одма употребе све
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оне мере, које су правилима о поступку с овцама због редње овчији богиња под
16-ог фебруара 1844. год.височаише опредељене, како се у речистојећа, за овце
онако заразителна и опасна, болест не само неби даље прострети, него и гди је
има, што пре учинити и изтребити могла,-имајући за све то време како о успеху
овог убиствованија тако и даљни течај те болести подносити овамо сваки осам
дана свој известија сходно 20. тачки височ. Издани и постојећи Наставленија за
окружне лекаре и физикусе од 21. августа 839.
СНо 205
10-ог фебруара 1858. год.
У Београду
Началник Санитетског оделенија

Попечитељ внутрени
Дела, Кавалер
Никола ....

(АС, НОЈ, Ф I, р – 4/1858)
237.
Јагодина, 19. фебруара 1858. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о појави богиња на овцама у Јагодини

Славному Началничеству Окружја Јагод.
Примирит. Суда вароши Јагодине
Известије
Одговарајући на предписаније Славнога Началничества Окружја
Јагодинског од 17. фебру. СНо 9. у смотренију појавивше се богиње на овцама у
овдашњој вароши, Примирителни суд уверивши се о истинитости тако, дал су
богиње на овцама Штерића касапина овд. сасвим опасно напале, а шта више и на
овцама осталим овдаш: житељима горе наведене богиње наоде се, али нису баш
онако опасне, као што су на горе реченом Штерићу овцама деиствовале; да им је
наложено да оне болести од здрави добро чувају, и богиње калеме; с тим да ће
Примир. Овај Суд од сада у убудуће сваки седам дана известије о поменутој
болести, више хваљеном Началничеству подносити; овим га у понизности
извештава.
Но 196.
19. фебруарија 858.
У Јагодини
Писар
Петроније

Председатељ
Тома Тасић

(АС, НОЈ, Ф I, р – 4/ 1858)
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238.
Београд, 18. марта 1858. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о појави овчих богиња у
неким селима у Темнићком срезе
Попечитељство внутрени Дела
Началство окружја јагодинског у одговору од 27. фебруарија 1858.
године на предписаније од 10 фебруара т. г. СНо 205. извештава да се овче
богиње у Срезу Левачком и то само јошт у селу Винорачи и то јединствено што
људи ... нису се хтели уредно од пуштеним наредбама противу те болести
приписаним повиновати, наоде, у Срезу Темнићском да су такође свуда на
другим местима престала но само се јошт по неким селима око вароши Јагодине
наоде мада и овуда нису опасне; У Јагодини код неки лица који повише оваца
имају такође те болести има, но да се свуда предхранителна наредба противу те
болести ... сада такође јавља.
Препоручити Начелству окружја јагодинског да му сходно налогу од 10.
пр. м. СНо 205. непропусти наистрожије настојавати и у оним селима гди јошт
богиња на овцама има, како би се прилепчива и опасна болест што пре
утаманити предузети могла.
18. марта
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1858. годину, бр. 333)
239.
Београд, 19. марта 1858. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о превозу Вула
Радивојевића из манастира Љубостиње у Београд
Попечитељство унутрашњих дела
Начелство окружја јагодинског 19. марта 1858. године извештава да је по
предписанију од 19. пр. м. СНо 227. канцелисту Совјетског Г. Вула Радивојевића
који је се у манастиру Љубостињи због болести своје наодио, спремило је с
једним момком својим и колима за у Београд и предало га овде у војну Болницу
Штаб-доктору Г. К. Белону – и пошиљили рачун трошка на подвоз и рану
његову том приликом учињени и моли да му се то у 550 гроша и 30 п. чарш.
састојећи се, исплати.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1858. годину, бр. 333)
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240.
Јагодина, 16. маја 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског- Попечитељству унутрашњих
дела о лудилу Алексе Николића из Грабовца
Високославному Попечитељству вутрени Дела
Началничества Окружија Јагодинског
Известије
Неком Алекси Николићу иначе Грабовчанину долази лудило од времена
на време, и то, у почетку сваког пролећа, и сбог тога је јавним путем од стране
Суда за суманутог проглашен, и управи са имањем његовим одузета му.
Ови истом Алекси кад му лудило дође које му преко целога лета траје,
постане опасан за житељство овдашње, по томе више што у туђе авлије и куће
упада и укућане овдашњи житеља плаши и од ових јело и пиће изтјезава.
У ово положение дошао је поменути Алекса око 10. ов. м. и почео
чинити све то што може један у лудилу дошавши човек, производити, сиреч:
људе напада, децу и жене плаши по туђим се кућама увлачи од жена туђи јело и
пиће зактева, људе и жене грди и т. д.
Будући да за овакова лица као што је познато код нас још нема
определени Шпитаљ или нарочита кућа где би се за време лудила склонити и
чувати могла, то је Началничество ово у предпоменутог Алексу да не би каково
зло коме причинио, по предложениу овдашњег Примирителног Суда у апс
затворило гди се и сада налази, али почем Начачничество зна да апсане нису
определене за чување у њима с ума сишла и суманута лица но за злочинце, и
кривце мањег рода, кои се осуђују и осудити могу, то да се не би опредељење
овог затвора повредило, с једне стране, а с друге да се не би Алекса премда је с
умасишли нез пресуде лежаићим у апсани какова ... настојећим у покорности
високославном опечитељству преднаведено саобштава и учтиво Га за што
скорије упутство, како ће са с умасишлим Алексом поступати, моли.
Но 2648.
16. Маја 1858. год.
У Јагодини
Секретар
Л. Миловановић

Дуж. Началника Окр. извр.
Помоћник Мајор
Коста Антоновић

(АС, МУД-С, Ф V, р-42/1858)
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241.
Јагодина, 30. маја 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о молби физикуса Јагодинског округа за добијање феда и протокола за
пелцовање
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружија Јагодинског
Известије
Началничеству је овом потребно 200. табака феда за издавање
пелцованим лицима и 10 табака протокола за увођење исти; тога ради
настојећим Известијем у покорности високославно Попечитљство внутрени
Дела моли, да му оно потребно число табака како феда тако и Протокола што
скорије послати благоизволило.

Но 38.
30. Маја 1858. год.
У Јагодини
Окруж. Физикус
За њега Секретар
Л. Милојевић

Дуж. Началника Окр. Јагодин.
Помоћник Мајор
Коста Антоновић

Началству Окр. Јагодинског
СНо 770.
4. Јуниа 1858. год.
У Београду
Н известије тог Началничества од 30 – ог пр. м. Но 38. Попечитељство
ово послало му 200 табака феда и 10 табака Протокола Каламљена, на надлежно
употребленије при овогодишњем пелцовању.
(АС, МУД-с, Ф III, р-41/1858)
242.
Јагодина, 3. јула 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1858. године
Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
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Настојећим Известијем по струци Санитетскои за пр. месец Јуни
сочињеним Началничество ово у покорности високославном Попечитељству
внутрени Дела
јавља, да је стање здравља како у народу тако и домаћои марви у окруж. Овом
пожелетелно било.
Но 43.
3. Јулија 858. год.
У Јагодини
Окр. физикус
С. Јефтимијадес

Началник Окр.
Мајор
Симеон Божић

(АС, МУД-С, Ф III, р-48/1858)
243.
Јагодина, 1. августа 1858. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу темнићком за јули 1858. године
Славному Началничеству Окр. Јагодинског
Началника ср. Темнићког
Месечно известије
У покорности`настојећим Месечним Известијем за пр. М. јули Славно
началничество о струки Санитетској у знање доводим да је стање здравља како у
народу врученог ми среза тако и у стоки мога подвластија налазећи се за прошло
време врло добро било, исто тако и да се никакова редња како у народу тако и у
стоки за прошло време појавила није.
Но 1732.
1. Августа 1858. год.
У Јагодини

За Штаб. Капетана
Писар
Димитрије Богдановић

(АС, НОЈ, Ф I, р – 21 /1858)
244.
Рековац, 31. јула 1858. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу левачком за јули 1858. године
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Славному Началничеству окр. Јагодин.
Началника Среза Левачког
Месечни Известије
За текући месец јули, по струци санитетској сочињеном овим известијем
у покорности увдомљевам Славно Началничество: да је здравље у народу
подручног
ми среза за сав овај месец за добро деиствовало, а тако и на болећој марви
никакове пријепљиве редње било није.
У природи ништа се трезвичеино појавило није.
Но 1792.
31. јули 858. год.
У Рековцу

У од. Подпоручника
Писар
Јов. Петровић

(АС, НОЈ, Ф I, р – 21 /1858)
245.
Јагодина, 4. августа 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за јули 1858. године
Попечитељству в. Дела
Настојећи месечним Известијем по струци Санитетској сачињеним,
Началничество ово у покорности високославно Попечитељству внутрени Дела
јавља, да је за прошли месец јули у Окр. овом стање здравља како у народу тако
и стоки свакога рода благополиучно било
РНо 45.
4. августа 1858. год.
У Јагодини

за Началника окр.
помоћник, Мајор
....

(АС, НОЈ, Ф I, р – 21 / 1858 )
246.
Јагодина, 2. септембра 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о држању под присмотром лудог Алексу Николића
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Високославному Попечитељству внутрени Дела
Началника Окружија Јагодинског
Известије
Високославно Попечитељство внутрени дела предписанијем своим од
30. Јулија тек. год. СНо 720. одобравајући поступак Началничества овог са с
умасишлог Алексом Николићем, казало је да Началничество истог Алексу под
присмотром дотле задржи докле одтуда друга наредба непоследује; па како се
речени Алекса и сада у истои болести и под присмотром и у затвору налази, а
родбина је његова
зактевала да јои се Алекса у гвожђе окован преда, да га она у М. Св. Романа ради
из целења води, тако Началничество учтиво моли високославно Попечитељство
внутрени дела са му оно упутствие дати благоизволи, оће ли Началничество
предпоменутог Алексу окованог родбини његовои ради изложеног конца
предати или не? Ово је упутство Началничеству овом што пре нуждно,пријемчавајући му учтиво да Алекса, док је се мало не напие не баца се толико у
лудило нити ће кога да псује, а јошт мање да на кога насрће.
Но 4778.
2. Септемвра 1858 год.
У Јагодини
Секретар
Л. Милојевић

Началник Окр. Јагодинск.
Мајор
Сима М. Божић

(АС, МУД-С, Ф V, р-42/1858)
247.
Јагодина, 5. септембра 1858. године
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о куповини куће Бранка Здравковића у Јагодини за градску болницу
Славному Началству
Окружја Јагодинског
Примирит. Суда вароши Јагодине
Известије
Обштина је решила јошт под 21. фебруара 856. године да се кућа почив.
Бранка Здравковића за Шпитаљ варошки,-почем такови није имала,-купи, но
како се тада иста кућа продавала није, већ доцније 17. јануара 858. год. тако је
поменута обштина поновила своје пређашње речено решение и решила је под
17. јануара 858 год. да се поменута кућа посредством Примирит. Суда купи, и из
касе обштинскеисплати, а да ће ово Ђурђевским полугодием с прирезом касу
своју попунити,-Суд је оваи на основу поменути решенија поступио, кућу за
Шпитаљ за 78 1/2 # цесар. Купио, из касе обштинске похваљеном Началству
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исплатио, и обштина је овај издатак на ово-варошке житеље за ово Ђурђево
полгодие разрезала.Другим решением обштинским под 10 јуниа 858. год. Но-672. решила је
обштина да се кућа почив. Бранка Здравковића која је за шпитаљ купљена,-и
која је због неоправљања доста порушена била,-репарира и оправи и то по
средством Примирителног Суда, а из касе обштинске исплати, а да ће обштина
ово Ђурђевским полгодијем с прирезом касу своју попунити.
Обштина је на основу поменутог решенија прирез у 30.# цес. на ововарошки житељи разрезала, и суд је оваи купљен,-поред данка ово Ђурђевског,разрезаног приреза приступио, и такови ће прирез у касу обштинску оставити,
од тога приреза је суд оваи за оправљение Шпитаља по решениу обштинском
неку малу суму из касе потрошио, кои ће овим прирезом суд оваи попунити.Суд је овај по решенију поменутом поступио, репарацију учинио, и за
исту из касе обштинске 500 гр. Чар. Исплатио,-оваи издатак обштина на ово
варошке житеље разрезала, и Суд ће оваи овим приреченом касу своју попунити.
Како је обштина за све наведене издатке решила, тако је свега на ово
варошке житеље по 9 ½. Гр. Чар. С главе на главу разрезала.
На основу обштински решениа Суд је ови поменуте репарације и
куповину учинио, ..., берз да је преходително од похвалног Началничества
одобрење тражио,-а из касе обштинске као за кућу за шпитаљ и репарацију око
Примирителног суда и прихода и нешто за оправку око Шпитаљске капије и
плота исплатио.
У следству чега долази Суд оваи Славно Началничество молити, да оно
поменута обштинска решенија одобрити изволи.
Но-1026
5. Септембра 1858. год.
У Јагодини

Председатељ Суда
Тома Тасић

(АС, НОЈ, Ф XVII, р-103/1858)
248.
Јагодина, 3. октобра 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1858. године
Високославном Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окруж. Јагодинског
Известије
Настојећим месечним Известијем по струци Санитетскои за прошли
месец Септември сочињеним, Началничество ово, у покорности високославном
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Попечитељству внутрени Дела јавља, да је стање здравља у народу овог окружја
добро деиствовало, осим само што је се у почетку реченог месеца и то: у Срезу
Темнићком а у селу Катуну на неколико лица болест Срдобоља, а на стоки у
истом Срезу у Селу Пањевцу, Ланишту, Буковчи и Рибнику овчије богиње, а у
Срезу пак Левачком грозница и тои више на мушком полу појавила била но
затим на скоро престала.
Но 51.
3 – ег Октомвра 1858. год.
У Јагодини
Окружни физикус
С. Јефтимијадес

Началник Окружни
Мајор
Симеон М. Божић

(АС, МУД-С, Ф, V, р-15/1858)
249.
Београд, 29. октобра 1858. године
Наредба Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
да се пошаљу сва решења општинска о куповини куће Бранка Здравковића за
градску болницу и оправку ограде код Примирителног суда
Началничеству окр. Јагодинског
Началничество окр. Јагодинског известијем својим од 9. пр. м. Но-4910,
доставило је Попечитељству овом, како му је Примирителни Суд вароши
Јагодине под повраћеним се известијем својим јавио, да је он из касе обштинске
на тамо изложене обштинске потребе неке издатке чинио, а потом да је ради
попуне касе своје прирез на житељство вароши Јагодине ударао; пак је молио,
да му се и поступак оваи одобри. Исто достављајући предречено Началничество
Попечитељству овом и излажући, како поступак оваи Примирителног суда једно
због тога што је он по закључењу обштине исте издатке чинио и прирез купио, а
друго и зато што је житељство Јагодинско драговољно прирез платило, није
осудителан, што је због одобрениа издатак чинио и прирезу ударао,-молило је
Попечитељство ово, да се Примирителном Суду вароши Јагодине преднаведени
поступак његов у свему одобри, наводећи, да ће оно-Началничество-упутити
истом Суду, да се убудуће учињени овакови издатака из обштинске касе и
разрезивања приреза без одобрења надлежне власти неупушта.
Да би Попечитељство ово по преднаведеноме предмету решение своје
издати могло потребно му имати сва оригинална решенија и закљученија
обштинска по овима чињеној куповинама кућа и оправкама исто као и
исплаћивањима и прирезима купљеним пак зато оно препоручује
предпоменутом Началничеству, да оно сва ова закључениа обштинска изиште и
овамо Попечитељству овом заједно са известијем својим на колико је глава
прирез оваи ударен овамо поднесе.
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И напослетку почем се из повраћеног се известија Примирителног Суда
увиђа, да је он за одкуп куће Бранка Здравковића предреченом Началничеству
78 ½.# цес. положио, Попечитељство внутрени дела препоручује Началничеству
да му он изјасеније своје поднесе, зашто оно није истом Примирителном Суду
као што му је надлежан ... одкуда му одобрење на то, да ту кућу куповати из касе
обштинске исплатити може јер је управо дужност Началничества постављати да
се постојеће уредбе у смотренију издатака из каса обштински и разрезивања
приреза подпуно набљудава, а не да равнодушно сматра да обштине по своме
произвољству и без одобрења власти чине што им је воља.
РН-1249.
29. Октовра 1858 год.
У Београду

Попечитељ внут. Дела
И. Гарашанин

(АС, НОЈ, Ф XVII, р-103/1858.)
250.
Рековац, 31. октобра 1858. године
Извештај Начелника среза левачког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу левачком за октобар 1858. године
Славному Началничеству окружја Јагодинског
Началника Среза Левачког
По струци Санитетској
Месечно известије
За текући месец октомври по више поменутој струци у покорности
удвомољавам Славно Началничество, да је стање здравља у народу подручног
ми Среза за октобар месец добро деиствовало; а на домаћој марви и то а) на
овцама а именоу селу В. Крушевици и Рековцу показале су се богиње на овцама,
од који је у Крушевици до 20. брава оваца неком Урошу скапало, будућида је
овај своје овце у чаир затворио био, и у радно доба бивше није за дуже време
огледао, а када је отишаотако ји заражене нашао, а у Рековцу није штете било;
зато сам кметовима налог издао: да одма болесне овце одвајају од здрави и
особено у затвор држе, а од скапавајућемесо и кожу да закопавају или на ватру
гору. б) Тако и у свињама млого места, куда је безводно било, а могуће је да је и
од жира који је доста од суше покварен био болест грозница показивала је се но
штете знатне нигда није било.
У природи ништа се чрезвичаино појавило није.
Но 2850.
31. октомвра 1858 год.
У Рековцу
(АС, НОЈ, Ф I, р – 28 / 1858 )

Подпоручник
...
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251.
Јагодина, 6. новембра 1858. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о понашању и збрињавању лудог Алексе Николића
Високославном Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окружија Јагодинског
Известије
Сходно предписанију високославног Попечитељства внутрени Дела од 5
Септемвра тек. год. СНо 1281. Началничество је ови с умашившег и у затвору
овде наодившег Алексу Николића из Јагодине родбини његовои да га у
Манастир ради излечења води у почетку месеца октовра предало, и оно га је са
једним чуваром у М. Св. Романа послало.
Поменути Алекса бавивши се у истом Манастиру неко време пре три
дана побегао је од чувара и овамо у Јагодину кући својои ноћу дошао, и том
приликом
жену своју јако тукао и злостављао, тако да од тога боја она и сада на постељи
лежи, а и на децу је своју нападао.
Началничетво је ово одма реченог Алексу увати и у затвор под своје
надзирање ставити дало, да не би јошт коме вред какови нанео.
Како је пак сада зимље ладно време наступило, а Началничество ово
нема такове апсане која би фуруном снабдевена била, него се ватра унутра без
фуруне ложити мора, и како се реченом Алекси ватра дати не сме, јер би он
апсану запалио, као што је то већ једанпут покушавао и исту у ... запалио био, но
ова је паљевина одма виђена и предупређена, а иначе без огрева Алекса у
затвору докле још строжија зима наступи, обстати не може, тако Началничество
у покорности моли високославно Попечитељство внутрени Дела да му Оно
потребно упутствије дати благоизволи, како ће се имати с умашивши Алекса
зимус са огревом снабдети, а да ватра не буде у рукама његовим, и да се
паљевина, коју би Алекса кад би се ватра унутра у апсани наложила без сваке
сумње причинио избегне.
Но 4971.
6. Ноемвра 1858 год.
У Јагодини
Секретар
Л. Милојевић

У Одсуст. Началника Окр.
Помоћник Мајор
К. Антоновић

(АС, МУД-С, Ф V, р-42/1858)
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Београд, 27. новембра 1858 године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о старању над лудим
Крстом Симоновићем из Доње Сабанте
Попечитељство внутрени Дела
27. новембра 1858. год.
У Београду
Јагодинско началничество саобштава како је неког Крсту Симоновића из
Доње Сабанте који је од неког времена с ума сишао и узрока тога да не би у
овом свом стању ком чрез какви нанети могао, затворити и под надзиренијем
своим га дало. Но како се вели Крста оваи због болести своје фамилија
убожества, нема откуд у затвору овом издржава, пита од куда ће трошкови око
њега исплаћивати.15
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1858. годину, бр. 420)

15

У одговору Попечитељство је 30. новембра наложило начелству јагодинског округа,
да се сваког месеца трошкови исхране за Крсту Симоновића упуте Попечитељству за
исплату.
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253.
Београд, 17. априла 1859. године
Налог Попечитељства просвете и правосуђа- Начелству окружја
јагодинског да и учитељи помогну при пелцовању од крављих богиња
Началничеству Окр. Јагодинског
Како се време приближило, да се као сваке тако и ове године, нуждно
калемљење крављи богиња предузме; то Попечитељство Просвештенија, на
основу отношенија Попечитељства Внутрени Дела од 2 т.м. СН0 573.
препоручује Началничеству, да свима подручним му учитељствима својим
путем и начином наложи, да имајући пред очима раније предписаније о
каламљењу Крављи богиња и овом приликом к извршеном овог спасоносног
дела полицијаним властима у помоћи притећи непропусте, саветујући народ, да
децу дају пелцовати.
ПНо 882.
17. Априла 1859.
Београду
Началник
Попечитељства Просвештенија
(АС, НОЈ, Ф X, р-159/1859)

Попечитељство Просвештенија и Правосуђа
Полковник, Кавалер

254.
Београд, 2. децембра 1859. године
Почечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја
јагодинског да је одбијена молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине, да
на две године изда под аренду своју апотеку, због болести
Началничеству окружја Јагодинског
Г. Ђорђе Крстић, апотекар тамошњи, прошенијем од 17. Новембра ов.
год. наводећи како је од пролетос у неку болест пао, која се постепено већма
умложава а осим тога и од ноге болује, и ради лечења две године дана слободног
времена потребује, - молио је По печитељство внутрени дела за одобрење, по
коме би он своју апотеку у Јагодини могао за то време од 2. године дана под
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аренду уступити изученом апотекару из Илока у Аустрији Едварду Клосу, који
му се тога ради пријавио.
Попечитељство внутрени дела није нашло за добро ову Крстићеву молбу
уважити, него га је упутило, да он у смислу 5-те точке одпуштенија за њега
условија предписанијем од 6. Новембра 1851. год. СНо 1346., за време свог
одсуства које се непредвиђеним случајем догађа, провизора у апотеки својој
постави, као што ће Началничество из прикљученог решења увидети, које ће
Крстићу предати ради надлежног његовог управленија.
Началничество имаће мотрити, да се г. Крстића по овоме решењу точно
управља а ако би што томе противно приметило то ће одма овамо јавити.
СНо 1999.
2. Декембра 1859.
У Београду

Попечитељ внутрени дела
Началник одељ. Санитетског
Др. Милосављевић

(АС, НОЈ, Ф XXIV, р-13/1859)
255.
Јагодина, 5. јануара 1860. године
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља за децембар 1859. годину
Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Известије
На основу прикупљених Изветија од касателно Срезки Началника
Началничство ово у понизности својои по струци Санитетскои подносећи
месечно известије за прошли месец Декември прошле 1859. године учтиво
Попечитељство внутрени Дела јавља, да је стање здравља по међу народом овог
Окр. повољно било, само што од по већои части у крају Моравском у срезу
Левачком више лица од назеби патили и пробади, ... а тако исто и у Срезу
Темнићком појављивала се у неколико села болест редња с пробадима, која и по
кратком времену смрт људима проузроковала.
На домаћои пернатои живини и то у Срезу Левачком трајала нека болест,
од које су млого поцркавале овце у истом срезу од метиља по нижим местима,
јако су скапавали почеле а остала марва у целои околини овог Окрж. Здрава
била.
Но 2.
5. Јануара 1860. год.
У Јагодини
Окр. физикус
С. Јефтимијадес
(АС, МУД-С, Ф I, р-24/1860)

Началник Окружни
Капетан
С. Антоновић
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Ђорђе Крстић
Први јагодински апотекар, Ђорђе Крстић родио се у Руми 25. августа
1825. године, у свештеничкој породици. Отац се звао Станимир, а мајка
Катарина. Студије је завршио у Саксонији. У току студија радио је дуго година
као помоћник апотекара у Руми, у апотеци Јохана Карла Хамфогела и Панчеву,
у апотекама Фрање Бауера и Вилхема Хермана фон Графа. По завршетку студија
прелази 1851. године у Србију, са намером да отвори апотеку у неком од
градова. У Јагодини се оженио Макреном, кћерком Магдалене и Здравка
Миленковића, трговца из Јагодине, 14. фебруара 1854. године. Кум на венчању
био је окружни начелник Јоца Наумовић. У браку са Макреном имао је две
кћерке: Катарину, рођену 15. августа 1855. године и Милеву, рођену 18. маја
1868. године и два сина, Владислава, рођеног 2. новембра 1860. године и
Михаила, рођеног 15. фебруара 1862 године. Владислав је умро убрзо по рођењу
а Михаило, 12. јула 1870. године у осмој години. Старија кћерка Катарина била
је удата за јагодинског трговца Александра Тодоровића, унука кнеза јагодинске
нахије Милоја Тодоровића и сина дугогодишњег окружног начелника окружја
јагодинског Јевте Тодоровића.
Ђорђе Крстић је затражио дозволу 1859. године да прода апотеку, због
слабог здравља. Међутим,те године ипак није дошло до продаје апотеке. После
19 година рада, Крстић је био принуђен да своју апотеку прода Антонију
Шохају, дипломираном апотекару. У молби, коју је поднео 16. јуна 1871. године,
Ђорђе Крстић наводи разлоге „...што сам вида ока ослабио, и иначе снага ми
малаксава сваким даном“. На основу ове молбе, Попечитељство унутрашњих
дела, 22. јуна 1871. године дозволило је Ђорђу Крстићу да може да прода
апотеку само стручном лицу. После продаје апотеке остао је да живи у Јагодини,
где је почео да се бави извозном трговином. Према попису из 1863. године,
Ђорђе Крстић је по имању спадао у I класу. Од имања имао је 12 дана ораће
земље, башту 1 ½ дан са кућом од слабог материјала. По приходима је спадао у
V класу, јер су му месечни приходи износили 35 талира. Од њега је само
неколико тадашњих Јагодинаца имало веће приходе.
Ђорђе Крстић је умро у Јагодини 13. марта 1885. године у 60. години
живота, према извештају општинског лекара др Фрање Рибникара, од аполексије
мозга, односно, наглог престанка функција можданих крвних судова. Сахрањен
је на јагодинском гробљу. Његова жена Макрена умрла је 22. јуна 1907. године.
Обоје су сахрањени на јагодинском гробљу.
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256.
Београд, 30. јануара 1860. године
Пријем молбе Јована Радојковића, лекара у Јагодини,за премештајем у
Параћин
Попечитељству унутрашњих дела
30. Јануарија 1860. год.
Јован Радојковић, лекар у Јагодини, моли да се за лекара у вароши
Параћину премести, као што и то обштина варошка жели и да ће вели позивље
послати.16
(АС, МУД-С, Деловодни протокол, бр. 227.
257.
Београд, 9. фебруара 1860. године
Пријем извештаја Начелства окружја о смрти детета Ибре Алимовића,
Циганина из Јагодине
Попечитељств унутрашњих дела
9. фебруара 1860. год.
Началство окружија јагодинског 9. фебруарија саобштило како је дете
неког Ибри Алимовићу циганину из Јагодине дете једно од 4 године невештим
излеченијем и при истеку крви преко уши такође невештог берберина који је
приватно радећи ондашњи лекар Јован Радојковић наредио умрло, и чин вам
надлежни испит по овом циљу од ваше стране, пошаљите заједно са једним
извештајем окр. физикуса на увиђеније, с молбом да се исти чија ће кривица
бити, дал до лекара Јована или берберина и да му то ради закљученија саобшти.
(АС, МУД-С, Деловодни протокол за 1860. годину, бр. 205)

16

Одлуком Попечитељства унутрашеих дела од 6. фебруара није му дозвољен
премештај.
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258.
Јагодина, 5. марта 1860. године
Полицијски и санитетски извештај Начелства окружја јагодинског –
Попечитељству унутрашњих дела за фебруар 1860. године

Попечитељству внутрени Дела
Началничества Окр. Јагодинског
Изветије
Сходно издатом правилу расписом Попечитељства внутрени Дела од 25.
Ноемвра пр. год. СНо 2014. Началничество Окр. Јагодинског подноси му по
струци Санитескои–Полицаинои Известије своје за месец фебруар ове године у
следујећем.
1. У почетку овог месеца било је време по наивише ноћу ладно а дани
толији, ведро и ветровито, промене ови причињавали су ветрови са југовином
промешаној и до 23 – га истог трајући, по овоме настао је горњак, вијајући по
мало снега који је се по неколико дана затрајао. Између 7. и 8. истог месеца,
предвече јавио се северац на истоку који је пола сата трајало,- пеко целог месеца
било је променљивост термометра наивише + 9 ½ - 80 наимање; Ова промена
времена није за здравље људства у толико хрђаво у колико је за пр. месец био,
но у мањем степену; пробади, тишња и грозница обичне болести у ово-окруж.
Вароши у мањем числу и броју готово на 2/3. но што је у прошлом месецу било,
показало је се.
2. За наведени месец ништа се одважно што би достоино било овди
изложити појавило није.
3. Што се средства препитанија људства тиче у овадаш. Вароши у
Лебарницама добар се лебац меси и пече, и редки су случаи да кои Лебац хрђави
и здравље човечијем шкодљиви Лебац продају, јер власт како особито
позорествује; тако што и месо говеђе и овче прода је се на три места под
свагдашњим надзором власти, такође свагда добро и здраво,- Свињско пак месо
прода је се свуда но од дебели брава и тако није шкодљиво, а у ово доба времена
пости не коље се нигди месо по касапницама но само кад кад ако би се сложили
неколико људи да себи неко говече купе, такову закољу и поделе.
Рибарнице знатне овди нема, будући да се риба у малом количеству
доноси из наши вода и скорашња продаје, но осим ове доносе трговци из Видина
... и Смедерева у сољену рибу и продају но по већои части, народу селском, и
премда се за ово време нису шкодљиви од употребљавања ове случајева
појављивали, и пак би добро било продавање овакове бајате рибе предупредити,
почем је известно да је она за здравље убиточна.
Сад, као у зимље време, воћа се слабо налазе, осим јабука и крушака од
промрзли сачувани, па и то у мањем количеству.
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Што се зелени тиче, овди свакостручне нема, но само лука црног, бели и
проси, паприка, у мањем пак целера, першуна, роткве, и корена цвекловог но
паприка се по наивише употребљава по навичај овдашњег људства.
Воде су овдашње средњог качества иако чесменске, која на три места
једним водоводом од земљаног материјала на по саата од вароши далеко
сведеним има, тако и бунарске; бунара пак више нема, а сад у зимно време
употребљава се вода за пиће и од реке Белице, која кроз варош тече.У овои вароши постои једна пивара и добро уређена и пиво се добро
израђује.Меане пак Кафане и Ракиџинице нису раздвоене, но свака Меана има
скоро своју кафану, квартире за путнике, фуруну за печење леба и т. д. Зграде су
ове обично по старом простом начину саграђене од слабог материјала, с ниским
таванима и малим прозорима и за обитавање неудобне, и у овима продаје се
пиво, ракија, вино, горка ракија са пелином препечена, рум, препечена љута
ракија од 18 до 22 града јачине, но наивише се од овог пића употребљава проста
шљивова ракија и вино, за овима пиво, а остало у много мањем количеству. У
селима живећи пак народ употребљава само просту шљивову ракију, а у време
празнични дана и светковина доста излишно па одтуд и шкодљиво.
4. У вароши овои постои једна Апотека доста прилично уређена,
шпитаља готово нема, само прифатну једну кућу у близу гробља на краи вароши
овдаш. Обштине, гди се неки сакати находе, под видом шпитаља има. У једном
дућану продају се отровне ствари по преписима и надзором подписаног овоокруж. Физикуса.
О школама ништа се похвално казати не може, почем су више налик на
чатрље но на зданија имену свом одговарајући, и ове су од слабог материјала по
старом начину направљене и као бивше некад прифатне куће употребљене су
сада за обштинске школе. Оне су с ниским таванима, малим и ниским прозорима
прављене и циглама патосане које влагу дају и као такове без чистог ваздуха са
свим су неудобне за здравље васпитавајуће се младежи.
Апсане пак такође ниси сходно цељи, но се и пак нуждна чистоћа у
свему набљудава. Даље пак други заведенија као чесама, Бања, Казана, и
Читалишта за сада нема.
5. По известијима Срески Началника било је стање здравља у Окр. овом
како међу народом тако и стоком повољно, само што се јошт у Срезу Темнићком
метиљ на овцама показује од кои цркава но не у великом чоличеству.
6. Болестника које је Окр. физикус утеченио пр. месеца видио и лечио,
било је свега 9. од кои су три патили од прободи и тишње, један од запаленија
џигерице првог степена и лаког характера, четри су била мала деца од обичне
грознице; Сви су ослобођени, само једно мало дете из немарљивости родитеља
... у мозгу сбог дуговремене грознице умрело, један од водене болести у грбу од
фебруара месеца са малом олакшењем отишао у своје село без да је лечен,
7. Епидемическа болест и редња није се у овом времену по вароши
појављивала.
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8. У теченију овог времена издати су доле подписаним физикусом
Началничеству овом по требовању свом следујућа три сведетељства: 1. Сверху
зле намере једног Аустријског поданика неодавно у овои вароши живећег, што
је напао једног овдашњег механџију ножем јер га је ударио у прси с леве стране
три прста више леве сисе, и тако нож ударивши на ребру ишао је на криву
линију три прста даље под кожом без да дисуће органе у грудима оштети. 2.
поради једног случаја сбог немарљивости при затворени пијавица код једне
Циганске девоике, којои је крв сву ноћ ишла. Тако да је око сванућа из
недостатка више крви у телу умрети морала 3. у смотренију способности једног
сељака за рад сбог данка.
9. Напросни случајеви смрти, природне или случајне такође и човеко
убиства или самоубиства у течају овог времена у овој вароши појављивале се
нису.
10. Началничество је ово законе мере, како да се у напредак чистота у
овој вароши набљудава, предузело.Но 22.
5. марта 1860. год.
У Јагодини
Док. С. Јефтимијадес
(АС, МУД-С, Ф II, р-34/1860)

У одсуству Началника Окруж.
Помоћник Капетан
Ст. Јанићијевић

259.
Београд, 16. марта 1860. године
Предлог Попечитељства унутрашњих дела да се Спиридон Јефтимијадес,
физикус Јагодинског округа постави за физикуса Крушевачког округа
Београд
16. марта 1860. год.
Попечитељство унутрашњих дела 16. марта 1860. године, будући да се
догодило известно неко неспоразумље између физикуса и началника окр.
јагодинског, па да не би званичним пословима то сметњу некакову причинило,
предлаже, да се представленије Његовои Светлости учини, да се физикус
Јагодински, Г. Јефтимијадес као такав премести у окружје Крушевачко за
физикуса а на његово место физикус тог окружја Г. Миладин Јанковић за
физикуса окружа јагодинског по потреби службе премести.
(АС. МУД-С, Деловодни протокол за 1860. годину, бр. 724 )
260.
Јагодина, 19. марта 1860. године
Молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине – Начелству окружја
јагодинског да се наплати дуг од Франца Мила, инжињера Јагодинског округа
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Началничество Окружја Јагодинског
Г. Франц Мил Инжињер ово-окружни по овди под у оригиналу
проложенои облигацији имао ми 1000 гроша чарш. са интересом 12/00 годишње
рачунајући давати па од ове суме новаца положио ми 24. декем. Прошле 1859.
год. 710 гроша дакле начисто сада дугује ми 290 гроша или 5# цесар. Као што је
својеручно на облигацији с обратне стране означио, а поред тога и интерес на
прву суму дуга од 1000. гроша до 24. дек. Прошле године а од тог дана па до
дана наплате само на 5# цесар; Због чега молим ово-окружно Началничество да
оно изволи како ресто дуга у 5# цесар. Тако и припадајући по разлогу горњем
интерес прорачунивши од плате Г. Франца наплатити ми.Јесам
Началалства Окруж. Јагодинског
19. Марта 1860. год.
У Јагодини

Покорни
Ђорђе Крстић
Апотекар

Началству Окр. Јагодинског
Да се унутра изложена сума новца од плате г Франца Мила ¼ част пошто
се ранији дугови измире који су већ пријављени, не плати, и г. Ђоки преда.
Ово нека г. Казначеј извршити.
18. Априлија 1860.

Помоћник Начел.
Капетан
Ст. Јанићијевић

Г. инжињир не признаје овај дуг.
Окр. Казначеј
Л. Рашковић
Почем Г. Франц Мил ово окружни инжињер не признаје да што
тужитељу његовом Г. Ђорђу дугује, и зато недозвољава да се обуставом плате
његове 5# цесарски реченом тужитељу његовом исплатити то Началничество
ово не може молби проситеља утовлетворити, но га решенијем овамо упућује да
ако се нада да ће у тражби својој успети нека се Суду надлежном обрати и
удовлетвореније потражи.
Облигација враћа му се
Но 1958. 28 Априла 1860.
У Јагодини
Началник Окр.
капетан
243

Здравствене прилике у Јагодинском округу у 19. веку

Почем дужник дуг не признаје подпуно, и вели да
има са
поверитељством рачуна, то да се ... проситељ на грађански суд ако се утеху нада
упутити, и прилог да му се врати.
27. априла 1860.
(АС, НОЈ, Ф VIII, р-112/1860)
261.
Варварин, 1. октобра 1860. године
Извештај Начелника среза темнићког – Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у срезу темнићком за септембар 1860. године
Началничеству Окрж. Јагодинског
Началника Среза Темнићког
Месечно известије
За прошли месец Септембар тек. год. настојеће известије по струци
Санитетској у покорности Началству подносим у следујућим точкама.
1 –во време је прошлога месеца до половине топло и лепо, а од половине
ладно доста било.
2. Стање здравља људског било је добро осим што грозница и велики
кашаљ у неким селима на деци и људе али у мањем степену влада.
3, Стање здравља на домаћои стоци било је добро.
4. Убои и повреде никакове догодиле се нису.
5. Напрасне смрти било није.
Но 1633.
1. октомвра 1860. год.
У Варварину

Поручник
Вуле Поповић

(АС, НОЈ, Ф I, р-29/1860)
262.
Јагодина, 10. октобра 1860. године
Извештај Начелника окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих
дела о стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1860. године
Попечитељству внутрени Дела
Начелства окружја јагодинског
Известије по струци Санитетској
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Известије своје по струци Санитетској за прошли месец септември
Началничество ово шаље хваљеном Попечитељствупокорно у следујућим
точкама:
1- во време је у првој половини доста топло било, дани ведри, и без
влаге, у другој пак половини било је доста ладно, да на повишим и планинским
местима било је доста великог снега. Топломер је као наивиша у почетку месеца
попео се на 30о а наимање 30-ог т. м. на 1 ½ о. Влага није временом на здравље
дејствовала у колико се приметити могло, да је грознична редња која је у великој
мери дејствовала од друге половине месеца како се заладнило престала, но у
исто време могло се наћи вишекијавичног стања у дисаећим и варећим
органима.
2 – го У пр. м. ништа се није вандредно догодило, зашта би се имало
овде навести.
3 – ће Што се нуждни средства за цепиљаније тиче, има се навести да се
на касапницама добро и здраво месо говеђи и свињско секло, осим што је у
последње време полиција нашла да се хтело неке болешљиве овце клати, да је
одма предупредила, строго настојава да се такове не кољу. Леб у лебарницама је
печен добар, воће незрело или у чему неваљатно никако се није продавало.
4 – то Апотека овдашња је комисијом одређенои визитирана и нађена да
је иста да добрим и довољним количеством лекова снабдевена, као што ће се
хваљено попечитељство на поднешени прво Началничества овог известија од 6 –
ог т. м. Но 72 уверити се моћи. Овдашња обштинска болница за цео пр. м. није
ни један болник початио.
5 – то По известијама среских Началничества стање здравља у људству
није добро било по томе што су свуда грознице у народу владале, и то у великој
мери, тако да је у срезу левачком 1/3 част људства од грознице боловало. Стање
пак домаће стоке добро је. У срезу Левачком где су се у неким обштинама
богиње појавиле , Началничество је свога физикуса низаслало, који је сходно
постојећој уредби каламљање завео.
6 – то Болести које су се на људству појавиле, и физикус видио и лечио
биле су већином грознице и то као редња, које су до половине пр. м. силно
дејствовале, од друге половине умањиле се. Грознице су биле карактера жучног
и сатомачног, а свуда ... употребити ... – Числим болести које је физикус лечио
било је од пр. м. 35 од болести:
7 – о Осим поменути грозница нигде други какови болестија и редње
није било.
8 – мо Дав ...полицаина предмета су била и то је једна телесна повреда а
други је предмет био .. стања здравља телесног и способности за рад.
9 – то Нигда никакова напрасна и сушнителна смрт и тако човекоубиство
као и самоубиство није се у целом окружју догодило.
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10 – то Голубачка отровна мушица нигде се није појављивала.
СНо 75.
10. октромврија 860. год.
Началник Окр.
У Јагодини
Писар
Радојковић
(АС, НОЈ, Ф I, р-29/1860)

246

ЗАКЉУЧАК

Трећа књига о здравственим приликама у Јагодинском округу, која
обухвата архивску грађу од 1848. до 1860. године, показује известан, мада
скроман напредак у промени схватања и односа становништва према савременој
здравственој заштити. Архивска грађа и у овој књизи приказује проблеме са
којима су се сретали окружни физикуси. Преко лекарских извештаја, сазнаје се,
да су и даље главни проблеми, епидемије разних болести и на људима и на
домаћим животињама, надрилекарство, предрасуде становништва, смртност,
низак ниво опште и личне хигијене, продаја отровних материја у продавницама.
Ипак, и поред тога, мада споро, прихватају се нове методе лечења и повећава
поверење у школоване лекаре. Превенција у спречавању појаве болести све
више добија на значају. Општа хигијена и даље није на завидном нивоу, али
неколико предлога окружних физикуса у Јагодини успешно је спроведено. То се
пре свега односи на контролу хране и одржавање чистоће јавних места.
Најзначајнији корак у унапређењу здравствених прилика свакако
представља отварање прве апотеке у Јагодини. Њен власник, Ђорђе Крстић, у
више случајева борио се против надрилекарства, и то изгледа успешно. Врло
брзо је постао један од имућнијих становника Јагодине, што свакако указује на
добар рад апотеке.
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SUMMARY

The third book about health conditions in Jagodina district, which includes the
archives from 1848. to 1860, shows certain, although modest progress in the change of
understandings and relations and relations of the population towards contemporary
health care. In this book the archives show the problems which district doctors
confronted with. According to medical records, the main problem of epidemics of
various diseases were quackery, population`s prejudice, mortality, low level of general
and personal hygiene and the sale of poisonous substances in shops. Still, the new
methods of treatment were accepted and trust in educated doctors was increased.
Prevention of diseases was more and more important. General hygiene was still not on
a great level, but several suggestions made by district doctors in Jagodina, were
successfully carried out. First of all, that refers to food control and maintenance of
cleanliness in public places.
The most significant step in advancement of health conditions was certainly
the opening of the first pharmacy in Jagodina. Its owner, Djordje Krstic, successfully
fought against quackery. He quickly became one of the richest inhabitants in Jagodina,
which certainly indicates the pharmacy`s good work.
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РЕЧНИК НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ

апсана - затвор
болтаџија – продавац
благополучно – срећно
благорасужденије – мишљење
високопочителми - велепоштовани
вопрос – питање
гвардијан – чувар
дејаније - делатност
ђумрук – царина
екмеџија – пекар
еспап – роба
инштанција – молба
јапија – дрвена грађа
касателни - дотични
касателно – што се тиче
казначејство – државна благајна
казначеј – благајник
касателни - дотични
качество – својство, особина
квартир – стан
контумац – карантин
кроме – осим
латов-санитетски
службеник
у
карантину
мненије - мишљење
мутавџија – стражар
набљуддавање
посматрање,
надгледање
нечастни – несрећни
обстојателство – околност, прилика
обхажденије - понашање
ожидавати – очекивати
отечески - очински
пенџер – прозор
печатња – штампа
питаније – храна
поведеније – понашање, владање
повторитељно – поново
пожелетелно полза – корист
полномошије - пуномоћје
получити – добити

попеченије – старање, брига
почитаније - поштовање
призреније – обзир, пажња
предворително – предходно
предтријатије – подухват
прилепчиво – заразно
притјажатељи – корисници
проча – друго
прочи - остали
прошеније – молба
пупиларни – народни
рабаџија – превозник
расужденије – одлучивање
сеченије – одељак
симичија – пекар
сиреч – такорећи, јер због
сојуз - савез
соотвествовати – одговорити
суруџија – седлар
сушцествовати счастије – срећа
татарин – поштоноша
тержествено – свечано
туфекџија – пушкар
ћурчија – крзнар
уводомити – обавестити
узаптити - запленити
упражненије – вежба
усерденије – ревност, марљивост
хазнадер – благајник
худо – зло, невоља, рђаво
художоство – уметност
число – број
чрезвичајно – ванредно, посебно
чувство – осећање
шпитаљ - болница
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88, 106, 118, 119, 121.
Маноиловић Обрад, кмет у Црнчу –
180.
Маринковића Стевана Милосав –
45.
Маринковића Стевана Милосава –
45.

Колара Николе Јаконија – 40.
Колара Јове Коста – 40.
Колара Миленка Коста – 41.
Колара Станисава Магда – 40.
Колара Здравка Наста – 40.
Коћаревог Миленка Анта – 54.
Коцића Ђоке Илија – 43.
Коцића Ђоке Мита – 43.
Крећановића Милисава Јеврем – 45.
Крећановића Милисава Јелена – 45.
Крстић Ђорђе – 79, 152-174, 185,
190, 191. 193, 196, 224, 225, 227, 231,
232.
Крстића Панте Ђорђе – 53.
Крстића Матеја Лаза – 45.
Крстић Макрена – 173, 185.
Крстића Ристе Петар – 52.
Крстића Спасоја Тодосије – 51.
Кршћановића Митра Марија – 45.

Марјановића Милоша Милосав – 52.
Марјановића Станисава Обрад – 54.
Марјановић Павле – 23, 31.
Марковића Огњена Божана – 49.
Марковића Милована Василије – 54.
Марковића Милосава Димитрије –
53.
Марковића Стоика Живко – 52.
Марковића Вуле Лука – 51.
Марковић Стевана Љубица – 39.
Марковића Вучка Магда – 52.
Марковића Мијаила Магда – 48.
Марковића Михаила Марија – 48.
Марковића Ђорђија Милан – 49.
Марковића Мите Милан – 44.
Марковића Миленка Милана – 52.
Марковића Ристе Митра – 52.
Марковића Стеве Радисав – 53.
Марковић
Радоје,
нач.
среза
левачког – 133, 176.
Марковић Сава, патролџија – 185.
Марковића Милосава Сава – 53.
Марковића Милована Синђа – 44.
Марковића Јована Станица – 53.
Марковића Димитрија Тодосије –
45.
Марковог Ђоке Стана – 54.
Матејић Ранко – 23, 28, 32.
Матејић Василија Симона – 38.
Матића Благоја Јеврем – 53.
Матића Томе Милена – 49.
Матића Томе Миленко – 49.

Л
Лазар Шантаровац – 16, 17.
Лазаревића Мите Грујица – 45.
Лазаревића Марка Јеврем – 51.
Лазаревића Марка Јелена – 51.
Лазаревића Јефте Михаило – 51.
Лазаревић Стоико – 125.
Лазића Младена Јеремија – 44.
Лазића Јефте Јова – 44.
Лазића Саве Павле – 44.
Линдермајер Емерих (нач. санитета)
– 84, 134, 147.
Лончара Ненада Елена – 42.
Лукетића Милете Милентије – 53.
Лукића Веље Живка – 51.
Лукића Радивоја Стојна – 53.
М
Магдалена Манојлова – 38.
Магдић Стојана Милица – 39.
Максимовића Стеве Живко – 50.
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Матића Станка Николе – 52.
Матића Ђорђија Таса – 43.
Маџаревић Марко – 178.
Меанђије Живка Љубица – 38.
Меанђије Павла Милан – 38.
Меанџије Милана Љуба – 41.
Меанџије Станка Петар – 40.
Медовић, физ. окр. пожаревачког –
127, 128.
Мијаиловића Милосава Васа – 49.
Мијаиловића Гаје Ђока – 48.
Мијаиловић Милоја Јеврем – 49.
Мијаиловића Милана Љубица – 50.
Мијаиловића Милисава Милена –
53.
Мијаиловића Илије Милета – 50.
Мијаиловића Петра Милосав – 50.
Мијаиловић Милосава Сара – 43.

Милића Миленка Пантелија – 45.
Милићевића Вељка Александар –
41.
Милићевића Марка лазар – 45.
Милићевића Вељка Милева – 41.
Милићевића Мате Милева – 38.
Милован, кмет – 14.
Миловановића Ранђела Аксентије–
52.
Миловановића Ристе Вида – 45.
Миловановића Ристе Грозда – 53.
Миловановића Јефте Милентије –
49.
Миловановићева Милица – 42.
Миловановић Милоје – 33.
Миловановића Добросава Мита –
48.
Миловановића Коце Станија – 40.
Миловановића Илије Томанија – 52.
Милојевића Миленка Криста – 48.
Милојевића Живка Љубица – 43.
Милојевић Миленко – 32.
Милојевића Стеве Неда – 52.

Мијалковић Таса – 14.
Мијатовића Стојана Кона – 50.
Мил Франц, окр. инжињер – 231,
232.
Миленко, кмет у Јагодини – 112.
Миланковића Стеве Васа – 45.
Милановића Милована Јеврем – 44.
Милановића Милие Стојанка – 52.
Милетића Јанићија Милан – 49.
Милетић Миладина Станица – 40.
Милетића Милосава Томанија – 53.
Миленко, кмет Јагодине – 112.
Миленковића Мите Василије – 48.
Миленковић Димитрије, писар – 21,
24, 29, 36, 70, 71, 72, 78, 89, 104, 108,
111, 120, 124, 132, 192.
Миленковића Ранђела Јована – 51.
Миленковића Милована Круна – 53.
Миленковића Јанка Љубица – 48.
Миленковића Ивка Милица – 56.
Миленковића Јове Милоје – 49.
Миленковића Милоша Павле – 45.
Миленковића Милоја Ружица – 53.
Милете Јакова Марко – 42.
Милетића Николе Јована – 54.
Милисављевића Милије Митар – 48.
Милића Стевана Аврам – 41.
Милића Симе Јевта – 41.

Милојевића Ранка Павле – 47.
Милојевића Глише Смиљана – 48.
Милојевића Мите Ћира – 45.
Милојевог Мијаила Јова – 55.
Милојевог Миљка Марко – 55.
Милојевог Јефте Миленко 55.
Милојка, девојка из Црнча – 180.
Милорадова Ђоке Илија – 44.
Милосава Милована Јелисавета –
48.
Милосављевића Јанка Благоје – 52.
Милосављевића Тодора Васа – 44.
Милосављевића Алексе Јована – 48.
Милосављевићева Каравилка – 45.
Милосављевића Јанићија Кона – 55.
Милосављевића Милоја Марија –
53.
Милосављевић Милована Милана–
39.
Милосављевића Милоша Милана –
47.
Милосављевића Васка Милен – 49.
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Милосављевића Тодора Миленко –
52.
Милосављевића Величка Милка –
47.
Милосављевић Милован – 17.
Милосављевић Лазе Михаила – 39.
Милосављевића Мите Петар – 48.
Милосављевићева Петрија – 43.
Милосављевића Андрије Сава – 48.
Милосављевића Станка Сава – 42.
Милосављевић Јована Савета – 39.
Милосављевић Милоја Станија – 41.
Милосављевића Јеремије Стеван –
44.
Милосављевића Јеремија Стевана–
44.
Милосављевић Стојан – 54.
Милосављевић Радисава Тома – 38.
Милошевића Митка Алекса – 40.
Милошевића Радивоја Анђелија –
44.
Милошевића Јове Бојна – 55.
Милошевића Мите Љубомир – 46.
Милошевића Анђелка Милан – 51.
Милошевића Павла Мита – 42.
Милошевића Анђелка Михаило –
40.
Милошевића Мите Настас – 47.
Милошевића Милете Никола – 44.
Милошевића Ивана Петар – 47.
Милошевића Ивана Станија – 47.
Милошевог Милана Никола – 55.
Милошевог Огњена Петрија – 55.
Милутинова Јанаћија Магда – 53.
Милутиновића Јеврема Аксентије–
47.

Миљковић Стеван – 40.
Миљковог Симе Маринко – 49.
Миљковог Миленка Милан – 55.
Миљковић Миленко – 94, 117, 119.
Мирковића Андрије Станија – 44.
Митаковића Матије Иконија – 52.
Митића Алексе Јелена – 45.
Митића Милете Стојан – 49.
Митковог Стојана Милосав – 55.
Митровића Милоша Јелена – 43.
Митровић Антонија Перса – 38.
Митровић Ристе Ана – 41.
Митровића Милована Живана – 54.
Митровића Мите Јана - 50.
Митровића Саве Мара – 52.
Митровића Ђурђа Миланија – 47.
Митровића Радивоја Милосава – 50.
Митровића Ђоке Мирча – 52.
Митровића Стојана Мита – 48.
Митровића Милете Стана – 48.
Митровића Радована Стојан – 52.
Митровића Милете Станија – 52.
Миушков Јанко – 38.
Михаиловића Стеве Јованка – 42.
Михаиловића Илије Милан – 50.
Михаиловића Нестора Милан – 48.
Михаиловог Антонија Добросав –
56.
Михаиловић Константин, физ. окр.
смедеревског – 147, 148.
Михаиловог Николе Милентије –
55.
Мишића Стевана Атанацко – 53.
Мишића Јована Јанаћко – 53.
Мишића Јове Негосава – 48.
Младеновића Станимира Алекса –
45.
Младеновића Танасија Јован – 42.
Младеновића Петра Јеврем – 47.
Младеновића Станимира Ката – 45.

Милутиновића Спасоја Љуба – 50.
Милутиновог Радоја Милосав – 55.
Милутиновић Стефан – 109.
Миљановог Раје Станка – 55.
Миљковића Јове Јанићије – 45.
Миљковића Живана Марија – 40.
Миљковића Милете Милева – 42.
Миљковић Милош – 17.
Миљковића Миленка Милош – 46.
Миљковића Тасе Сава – 43.

Младеновића Сибина Љубомир –
42.
Младеновића Мите Милан – 51.
Младеновића Добросава Милосава–
52.
Младеновића Јанка Стеван – 47.
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Млаћића Деспота Милан – 45.
Момировића Павла Васа – 44.
Момчилова Наста – 39.
Мумџије Јанка Елена – 40.
Мумџије Стаменка Јован – 41.
Мумџије Јове Стевана – 39.
Мутавџије Николе Ђорђија – 41.
Мутавџије Јове Љуба – 39.
Мутавџије Томе Милан – 40.
Мутавџије Николе Тодор – 41.

Николића Стоиљка Антоније – 45.
Николића Јове Атанасије – 48.
Николића Марка Вучић – 52.
Николић Илија – 16, 17, 92, 95, 98,
101, 109, 112.
Николића Јове Јелена – 48.
Николића Филипа Кадовка – 49.
Николића Милоша Коста – 54.
Николића Митра Мага – 41.
Николића Алексе Марија – 42.
Николића Митра Марија – 41.
Николића Стоиљка Марија – 45.
Николића Паунка Милан – 53.
Николића Паунка Милосава – 53.
Николића Алексе Наста – 42.
Николића Андрије Наста – 46.
Николића Васе Наста – 44.
Николић Милутина Наста – 48.
Николића Станоја Пера – 55.
Николића Николе Ристосија – 53.
Николић Ристе Сава – 38.
Николић Ђорђа Савета – 39.
Николића Петка Станија – 42.
Николића Петра Станија - 55.
Николића Петка Станко – 53.
Николића Миленка Станова – 52.
Николића Луке Тома – 48.
Нићиног Стевана Сима – 55.
Новаковића Ђођа Ката – 52.
Новаковића Раке Милосав – 52.

Н
Налбатина Здравка Станија – 42.
Наумовић Јоца ( окр. начелник) –31,
35, 36, 57, 62, 64, 68, 70, 75, 80, 81,
85, 91, 99, 101, 103, 109, 111, 120,
129, 130, 140, 143, 155, 163, 168, 170,
183, 187, 195, 199, 227.
Наумовића Косте Наста – 42.
Наумовића Мате Перса – 40.
Неговановић Живана Танасије – 40.
Недељковић Милош ( Милоје),
писар – 21, 28, 29, 35, 57, 62, 70, 71,
72, 78, 79, 81, 82, 85, 91, 99, 101, 109.
Недељковића Андрије Ката – 44.
Недељковића Саве Лаза – 47.
Ненадовић Алекса – 157.
Нешића Милисава Анђелија – 53.
Нешића Милоја Анђелија – 54.
Нешића Милосава Јелена – 47.
Нешића Милоја Кумрија – 53.
Нешића Милована Мата – 42.
Нешића Мијаила Мијаило – 52.
Нешића Мојсила Милан – 50.
Нешића Мите Светозар – 40.
Нешића Ђоке Стана – 56.
Нешића Милоја Станија – 49.
Нешића Илије Тодор – 48.
Нешић Обрада Тома – 39.
Нешковић Василије, практикант–
68, 75, 80.

О
Обрадовић Саве Милан – 50.
Обрадовић Живана Стана – 50.
П
Павића Јаћима Милован – 51.
Павковића Миладина Мита – 51.
Павла Попа Станија – 40.
Павловића Миленка Атанацко – 41.
Павловића Ђоке Васа – 44.

Нешковића Лазе Перса – 40.
Николића Миленка Аврам – 47.
Николић Алекса – 215, 218, 222.
Николића Миленка Антоније – 47.

Павловића Тимотија Драги – 55.
Павловића Симе Ката – 52.
Павловића Миленка Марија – 48.
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Павловића Марка Милоје – 50.
Павловића Милосава Милорад – 54.
Павловића Неше Милунка – 54.
Павловића Марка Митар – 46.
Павловић Михаило – 38.
Павловића Николе Перса – 47.
Павловић Донђе Симеон – 38.
Павловић Стојиљко – 204.
Паића Пере Томић – 45.
Пантића Саве Катица – 40.
Пантића Саве Наста – 40.
Пантића Саве Перса – 40.
Панчић Јосиф – 167, 168, 170.
Папуџије Цветка Драгутин – 38.
Папуџије Ђорђија Светозар – 41.
Папуџије Младена Теофил – 38.
Папуџије Илије Христа – 40.
Пауновића Ђорђа Владимир – 47.
Пауновића Николе Јована – 47.
Пауновић Петар – 193, 194.
Пауновића Јована Сима – 51.
Пашића Живка Станија – 42.
Перића Проке Маргита – 50.
Перишић Панта – 14.
Пешића Милоша Богдана – 44.
Петковића Богдана Коста – 52.
Петковић Живка Марија – 42.
Петковића Милоша Мијаило – 56.
Петковића Андрије Милан – 50.
Петковића Анте Милан – 44.
Петковић Аврама Милева – 39.
Петковић Аврама Наста – 39.
Петровић, казначеј – 151.
Петровића Симе Аврам – 44.
Петровића Михаила Алекса – 48.
Петровића Раденко Атанацко – 48.
Петровића Нестора Васа – 48.
Петровића Мијаила Василија – 53.
Петровића Миленка Јеврем – 46.
Петровића Стевана Јелена – 47.
Петровића Проке Јелисавета – 48.
Петровића Трифуна Јеремија – 43.
Петровића Тодосија Јова – 48.
Петровића Марка Ката – 55.

Петровића Миливоја Мара – 45.
Петровић Мијаило – 206.
Петровића Станојла Милисав – 52.
Петровића Јефте Милица – 54.
Петровића Дамјана Милосава – 50.
Петровића Милана Милосава – 54.
Петровића Николе Мита – 55.
Петровића Трифуна Мита – 43.
Петровића Тодора Михаило – 48.
Петровића Тасе Наста – 41.
Петровић Димитрија Михаил – 38.
Петровић Никола – 36.
Петровића Миленка Павле – 53.
Петровић Радован, окр. начелник –
204, 206.
Петровића Миљка Сима – 46.
Петровића Стојана Стајмена – 51.
Петровића Обрада Станија – 48.
Петровић Тодора – 44.
Петровог Цеке Каравилка – 55.
Пећића Гаврила Станија – 44.
Пироћанца Живана Милојко – 53.
Плањанина Стеве Живка – 52.
Пешића Стоика Наста – 45.
Пилиштарац Ђорђе – 14.
Поповић Димитрије – 17.
Поповић Јеврем, писар – 124, 130,
132, 135, 140, 143, 165, 186, 188, 195,
206.
Поповића Јефте Лаза – 55.
Поповића Цеке Петар – 40.
Поповића Ђоке Симеон – 51.
Првановић Јове Вујица – 46.
Прокина Милутина Наста – 53.
Протић Димитрије – 210.
Протића Милоја Мијаило – 50.
Протића Ђурђа Станица – 51.
Р
РабаџијеНедељка Перса – 43.
Раденко, трговац из Јагодине – 14.
Раденковић Мате Милева – 40.
Раденковића Живадина Стојана –
55.
Радивојевић Вуле – 213.
Радивојевића Анте Лука – 53.

Петровића Јове Љубица – 55.
Петровић Ристе Магда – 39.
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Радојевића Јеремије Пера – 48.
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Радојковић Пера – 14.
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Радојковића Милутина Станоје – 54.
Радомировића Алексе Јеремија – 43.
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Ракић Николе Марта – 47.
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Ракића Ранђела Милан – 50.
Ранђеловића Недељка Вукоман – 54.
Ранђеловића Станоја Стојна – 53.
Ранђеловића Стеве Станојка – 41.
Ратковића Николе Никола – 53.
Ристића Иве Александра – 56.
Ристића Живка Благоје – 53.
Ристића Ђоке Јована – 51.
Ристића Ђоке Милосава – 52.
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Станковића Стамата Илинка – 48.
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Станковића Стамата Марјан – 48.
Станковића Милована Миленија –
43.
Станковића Марка Милета – 54.
Станковића Саве Милица – 52.
Станковића Саве Милка – 52.
Станковића Живка Милосава – 47.
Станковића Петра Мита – 43.
Станковића Николе Наста – 46.
Станковића Јове Петар – 44.
Станковића Милосава Сава – 51.
Станковића Андрије Софија – 48.
Станковића Симе Стамена – 50.
Станковића Јована Стана – 50.
Станковића Коне Стана – 48.
Станковића Стеве Убавка – 54.
Станојевића Петра Васа – 41.
Станојевића Тодора Глиша – 51.
Станојевића Миленка Јеврем – 43.
Станојевића Милована Јелена – 43.
Станојевића Милоја Јована – 43.
Станојевића Ивка Љубица – 41.
Станојевић Ст. пре. Прим. суда –
185.
Станојевића Гаје Стојанка – 55.
Станојевића Стојана Тодор – 51.
Станојевог Стојадина Анта – 56.
Станојевог Зисе Јефта – 54.
Стевановића Јанка Алексија – 41.
Стевановића Матије Благоје – 53.
Стевановића Јована Гавра – 55.
Стевановић Ђурђе – 16.
Стевановића Михајла Коста – 42.
Стевановића Николе Коста – 45.
Стевановића Миленка Милка – 52.
Стевановића Тодора Милоје – 50.
Стевановића Симе Милосава – 52.
Стевановића Ђорђија Наста – 45.
Стевановића Ђорђија Никола – 54.
Стевановића Марка Петар – 54.
Стевановића Дине Ранђел – 41.

Стевановића Мила Станија – 46.
Стевановића Милоја Станојло – 54.
Стевановића Радована Стева – 53.
Стевановог Јована Аница – 55.
Стевановог Јована Марица – 55.
Стевановог Јована Милана – 55.
Стевића Мијаила Петрија – 45.
Степановића Нестора Анта – 50.
Степановића Живка Мита – 43.
Стефановића Станка Антоније – 47.
Стефановићев Атанацко – 40.
Стефановић Цветка Драгутин – 38
Стефановића Николе Јеврем – 44.
Стефановић Јован – 40.
Стефановић Маринка Ката – 39.
Стефановића Митра Латинка – 47.
Стефановића Ђурђа Мата – 43.
Стефановића Миладина Миланија–
44.
Стефановића Стојадина Милица –
48.
Стефановића Николе Милош – 52.
Стефановића Милче Никола – 43.
Стефановић Петар – 178.
Стефановића Петра Стана – 47.
Стефановић
Стефан,
кмез
у
Јагодини – 180.
Стефановић Цветка Урош – 38.
Стојадиновића Симе Максим – 51.
Стојан Мајурац, трговац у Јагодини
– 185.
Стојанова Станимира Петрија – 48.
Стојановића Милоша Васа – 44.
Стојановића Атанасија Елена – 38.
Стојановића Алексе Здравко – 45.
Стојановића Марјана Јанићије – 45.
Стојановића Николе Јелена – 46.
Стојановића Косте Катарина – 38.
Стојановића Атанасија Љубица – 38.
Стојановића Марка Љубомир – 45.
Стојановића Станка Миленко – 50.
Стојановића Милосава Милица – 54.
Стојановића Ђорђа Пера – 45.
Стојановића Јове Петар – 43.
Стојановића Станка Смиљана – 47.
Стојановића Вељка Стамена – 48.
Стојановића Обрада Фемија – 43.
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Стојановог Јове Илија – 55.
Стојановог Стеве Милица – 56.
Стојановог Симе Стана – 55.
Стојиљковић Петар – 38.
Стојковића Мите Алекса – 43.
Стојковића Милета Јеврем – 45.

Ћ
Ћосића Васе Мирјана – 47.
Ћосића Милојка Миљко – 47.
Ћосића Станка Михаила – 46.
Ћурчије Мате Марија – 42.
Ћурчије Голуба Михаило – 40.

Стојковића Милета Милева – 45.
Стојковића Стојадина Мита – 47.
Стојковић Недељка Радосав – 46.
Стојковића Милета Савета – 45.
Стојковић Дим. Стевана – 38.
Стојковић Спасе Тома – 39.
Стојковог Неше Јова – 55.
Стоковог Стоке Милосава – 52.
Стошића Глише Тодор – 43.
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Угриновића Петра Љубица – 49.
Ужара Томе Наста – 40.
Ужара Стаменка Перса – 41.
Урошевића Милована Василије –
55.
Урошевића Тодора Димитрије – 55.
Урошевића Милете Јовица – 55.
Урошевића Марјана Мита – 47.

Т
Танацковића Томе Стева – 48.
Тасић Тома, пред. Прим. суда –212,
220.
Терзије Срете Ката – 40.
Терзије Јове Марија – 42.
Терзија Станка Савета – 39.
Тимотијевић Тодора Јелена – 49.
Тирић Стојанча Антоније – 39.
Тирић Јефрем, писар – 206.
Тирић Мата – 193.
Тирић Милутина Стевана – 45.
Тодорова Милоша Милорад – 53.
Тодоровића Мике Милана – 54.
Тодоровић Саве Васа – 46.
Тодоровића Стојана Вукоман – 41.
Тодоровић Мате Елена – 39.
Тодоровић Иванче Јеврем – 56.
Тодоровића Николе Јеремија – 52.
Тодоровић Јованче Станија – 39.
Томића Филипа Борика – 51.
Траиловић Лазара Јова – 47.
Трифуновића Милоша Анђелија –
43.
Трифуновића Китана Јован – 40.
Трифуновића Милосава Криста – 51.
Трифуновића Китана Марија – 40.
Тувећића танаска Иконија – 47.

Ф
Филиповића Стојана Василије – 54.
Филиповића Милосава Иван – 51.
Филиповића Благоја Марко – 51.
Филиповића Милете Милоје – 52.
Х

Христића Николе Марија – 42.
Ц
Цветића Ристе Никосава – 55.
Цветковића Јована Алекса – 45.
Цветковића Марка Илија – 45.
Цветковића Младена Магда – 45.
Цветковића Вучка Милан – 46.
Цветковића Љубисава Мита – 49.
Цветковића Стојадина Павле – 45.
Цреваровића Стојана Панта – 41.
Ш
Шулек Готфрид Антон (Богомир) –
91, 104-108, 112-119, 122-126, 131,
133, 135-138, 140, 141, 144.
Штерић, касапин у Јагодини – 212
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Баре – 201.
Баточина – 14, 122.
Бачина – 200.
Бела Вода – 200, 209, 210, 211, 213.
Белица (село) – 202.
Белица (река) – 57.
Белушић – 201.
Беочић – 200.
Богалинци – 201.
Богдање – 201.
Божуревац – 201.
Бошњане – 200, 209.
Браиковац – 200.
Браиновац – 201.
Бресје – 200, 208.
Брестовачка бања – 95, 97.
Буковче – 199, 208, 220.
Бунар – 202.

Горњи Јовац – 200, 208.
Горњи Крчин – 200.
Горњи Рачник – 202.
Грабовац – 201, 215.
Д
Дворица – 200, 208.
Деоница – 202.
Доброселица – 201.
Доња Сабанта – 202, 223.
Доње Штипље – 202.
Доњи Дубич – 201.
Доњи Јовац – 200, 208.
Доњи Крчин – 200.
Драгоцвет – 202.
Драгошевац – 200.
Дулени – 202.

В

Ж

Варварин – 200, 209, 233.
Велика Дренова – 92, 201.
Велика Крушевица – 200, 209, 222.
Велика Сугубина – 202.
Винорача – 202, 206, 207, 211.
Вишњичка бања – 97.
Вољавче – 202.
Волујак – 201.
Врановац – 202.
Вратари – 200., 209. Врба – 202.
Вукмановац – 112, 202.

Жупањевац – 201.
З
Залаговац – 125, 201.
И
Ивковић (село) – 200.
Избеница – 200.
Илок – 224.
Ј

Г
Јагодина - коро на свим стрницама
Јасика – 88, 200, 209.
Јошаничка бања – 97.

Гавез – 200, 209.
Главинци – 200.
Глобаре – 200.
Горња Сабанта – 202.
Горње Штипље – 202.
Горњи Дубич – 201.

К
Кавадар – 16, 150, 201.
Каленовац – 202.
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Калудра – 201, 206.
Каменари – 201.
Карановчић – 200.
Катун – 200, 209, 220.
Ковачевац – 202.
Коларе – 88, 200.
Комаране – 201.
Копривница – 37, 199, 208.
Коњуси – 103, 104, 108, 200, 209.
Крагујевац – 178.
Крушевица – 109, 111, 202.
Кукљин – 88, 209.

Морава – 21.
Мотриће – 201.
Н
Надрље – 201.
О
Обреж – 200, 209.
Опарић – 16, 201.
Општина Буковачка – 181.
Општина Коларска – 181.
Општина Лаништанска – 181.
Општина Мајурска – 181.
Општина Мијатовачка – 181.
Општина Пањевачка – 181.
Општина Праћинска – 181.
Општина Рибарска – 181.
Орашје – 200.
Остриковац – 200, 207, 208.

Л
Лазаревац – 200, 209.
Ланиште – 199, 208, 220.
Лепојевић – 201.
Лободер – 201.
Лозовик – 202.
Ломница – 202.
Љубава – 200.
Лоћика – 176, 202.
Лужница – 178.
Лукар – 202.

П
Падеж – 200, 209.
Паиковац – 200.
Пањевац – 199, 208, 220.
Параћин – 228.
Парцане – 200.
Планиница – 201.
Поточац – 200, 209.
Праћина – 200, 208.
Превешт – 201.
Пољна – 201.
Прњавор – 201.
Прњавор ман. Јошанице – 202.
Прњавор ман. Каленића – 201.
Пуљци – 201.
Пчелице – 16, 17, 202.

Љ
Љубава – 209.
Љубостиња, манастир – 213.

М
Мала Дренова – 201.
Мала Крушевица – 200.
Мајур – 27, 200, 208.
Малишево – 201.
Мареново – 201.
Маскаре – 200, 209.
Медвеђа – 201.
Медојевац – 202.
Међуреч – 202.
Мијаиловац – 201.
Мијатовац – 200, 208.
Милутовац – 201.
Мишевић – 202.

Р
Рабеновац – 202.
Ракитово – 200, 208.
Раинац – 201.
Рајкинац – 33.
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Ратковић - 202.
Рачник – 202.

Т
Течић – 201.
Тољевац – 200.
Топола – 16, 17, 202.
Трнава – 202.

Рашевица – 200, 209.
Рековац – 16, 95, 98, 102, 112, 115,
125, 133, 150, 202, 210, 217, 222.
Рибаре – 88, 200, 208.
Рибарска бања – 97.
Рибник – 199, 208, 220.
Риљац – 201.
Руишник – 201.
Рума – 154-158.

У
Урсуле – 150, 202, 206.
Ц
Церница – 27, 200.
Цикот – 150, 202.
Црешњевица – 200.
Црнче – 180, 202.

С
Свети Роман, манастир – 218, 222.
Својново – 200, 209.
Секурич – 200.
Селиште – 201.
Сибница – 201.
Сиљевица – 150, 201.
Сињи Вир – 200, 208.
Сиоковац – 202.
Скорица – 189.
Слатина – 202.
Срње – 200, 209.
Страгари – 201.
Сугубина – 201.

Ш
Шабац – 152, 154, 156, 158, 159.
Шаиловац – 201.
Шанац – 200, 209.
Шантаровац – 202.
Шљива – 201.
Шуљковац – 202.

266

САДРЖАЈ

1847.
1.................................................................................................................................. 15.
Јагодина, 24. октобра 1847. године,
Списак дужника Др. Андрије Ивановића, предходног физикуса Јагодинског
округа
2. ................................................................................................................................ 17.
Рековац, 14. новембра 1847. године,
Извештај Начелникка среза левачког – Начелству окружја јагодинског о наплати
дуга од дужника бившег физикуса Јагодинског округа Др. Андрије Ивановића
3. ................................................................................................................................ .17.
Јагодина, 19. новембра 1847. године,
Молба Др. Андрије Ивановића, бившег физикуса Јагодинског округа –
Начелству окружја јагодинског да се наплати дуг за лечење
1848.
4. ................................................................................................................................. 18.
Јагодина, 19. јануара 1848. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о наплати дуга од дужника бившег физикуса Јагодинског округа Др.
Андрије Ивановића
5. ................................................................................................................................. 21.
Јагодина, 6. фебруара 1848. године,
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – начелству окружја
јагодинског о чистоћи вароши Јагодине
6. ................................................................................................................................. 21.
Јагодина, 23. фебруара 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског - Попечитељству унутрашњих дела и
пријему дописа у вези са појавом говеђе болести у близини границе са Турском
7. ................................................................................................................................. 22.
Београд, 27. фебруара 1848. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела Јагодинском и Ћупријском округу о
мерама и поступцима у вези са угинулим животињама од говеђе куге, које
донеси Морава

268

8. ................................................................................................................................. 23.
Јагодина, 12. марта 1848. године,
Молба Др. Ђорђа малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског да му се достави материјал за пелцовање од крављих богиња
9 ..................................................................................................................................23.
Јагодина, 16. марта 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
недостављеном извештају окружног физикуса о стању здравља у Јагодинском
округу за јануар, фебруар и март 1848. године
10 ................................................................................................................................24.
Јагодина, 16. марта 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа, да му се достави материја за
пелцовање у 1848. години
11. ................................................................................................................................25.
Београд, 24. марта 1848. године,
Попечитељство унутрашњих дела доставља–Начелству окружја јагодинског
материјал за пелцовање од крављих богиња
12. .............................................................................................................................. 25.
Јагодина, 27. марта 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
пријему дописа о заштити од говеђе куге
13. .............................................................................................................................. 26.
Јагодина, 31. марта 1848. године,
Извештај окружног физикуса Ђорђа Малаћа Начелству окружја јагодинског о
стању здравља у Јагодинском округу за јануар, фебруар и март 1848. године
14. ............................................................................................................................... 27.
Јагодина, 3. априла 1848. године,
Начелство окружја јагодинског обавештава – Ђорђа Крстића, физикуса
Јагодинског округа, о добијању материје за пелцовање од Попечитељства
унутрашњих дела
15. ............................................................................................................................... 27.
Јагодина, 2. априла 1848. године,
Извештај Др. Ђорђа Крстића, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о пријему материјала за пелцовање

269

16. .............................................................................................................................. 28.
Јагодина, 3. априла 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
добијању материје за плецовање и предаји исте Ђорђу Малаћу, физикусу
Јагодинског округа
17. .............................................................................................................................. 28.
Јагодина, 21. априла 1848. године,
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о лечењу стоке у селима Мајуру и Церници
18. ............................................................................................................................... 29.
Јагодина, 10. маја 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
достављању тромесечног извештаја окружног физикуса Др. Ђорђа Малаћа о
стању здравља у Јагодинском округу
19. .............................................................................................................................. 30.
Јагодина, 16. маја 1848. године
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
недостављању тромесечног извештаја окружног физикуса Др. Ђорђа Малаћа о
стању здравља у Јагодинском округу
20. .............................................................................................................................. 30.
Јагодина, 22. јуни 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског Попечитељству дела о достављању
извештаја окружног физикуса Ђорђа Малаћа о стању здравља у Јагодинском
округу за април, мај и јуни 1848. године
21. .............................................................................................................................. 31.
Јагодина, 22. јула 1848. године,
Извештај окружног физикуса Ђорђа Малаћа Начелству окружја јагодинском о
стању здравља људи и стоке у Јагодинском округу за април, мај и јуни 1848.
године
22. ............................................................................................................................... 32.
Јагодина, 28. августа 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског Попечитељству унутрашњих дела
пријему расписа о поступцима у вези са појавом грознице
23. ............................................................................................................................... 32.
Јагодина, 30. септембра 1848. године,
Извештај окружног физикуса Ђорђа Малаћа Начелству окружја јагодинског о
стању здравља људи и стоке у Јагодинском округу за јули, август и септембар
1848. године
270

24. ............................................................................................................................... 34.
Јагодина, 15. септембра 1848. године,
Извештај окружног физикуса Др. Ђорђа Малаћа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину септембра
1848. године
25. .............................................................................................................................. 34.
Јагодина, 27. октобра 1848. године,
Извештај физикуса Јагодинског округа Др. Ђорђа Малаћа о повредама Милоја
Миловановића из Рајкинца у окружју ћупријском
26. .............................................................................................................................. 36.
Јагодина, 27. октобра 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског Попечитељству унутрашњих дела о
достављању тромесечног извештаја окружног физикуса Ђорђа Малаћа о стању
здравља у Јагодинском округу за јули, август и септембар 1848. године
27. .............................................................................................................................. 36.
Београд, 31. октобра 1848. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о појави куге у Јагодини
28. .............................................................................................................................. 36.
Јагодина, 18. новембра 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског Попечитељству унутрашњих дела о
исплати плате физикусу Јагодинског округа из касе окружног начелства
29. ............................................................................................................................... 37.
Неготин, 22. новембра 1848. године,
Молба Др- Андрије Ивановића, бившег физикуса Јагодинског округа–
Попечитељству унутрашњих дела да му се исплати дуг за пелцовање и лечење у
Јагодинском округу
30. .............................................................................................................................. 38.
Јагодина, 23. новембра 1848. године,
Извештај Др. Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о пелцовању од крављих богиња
31. ............................................................................................................................... 39.
Јагодина, 17. децембра 1848. године,
Извештај Др. Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о достави главног протокола пелцованих лица у Јагодинском округу

271

32. .............................................................................................................................. 59.
Јагодина, 17. децембра 1848. године,
Главни протокол о пелцовању лица у срезу темнићком у 1848. години
33. ............................................................................................................................... 60.
Јагодина, 31. децембра 1848. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског Попечитељству унутрашњих дела о
слању извештаја окружног физикуса Ђорђа Малаћа о стању здравља у
Јагодинском округу за 1848. годину
34. ............................................................................................................................... 60.
Јагодина, 30. децембра 1848. године,
Годишњи извештај физикуса Јагодинског окружја Ђорђа Малаћа за 1848. годину,
поднет - Начелству окружја јагодинског
1849.
35. ............................................................................................................................... 65.
Јагодина, 15. априла 1849. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског –Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за прву половину априла 1849. године
36. ............................................................................................................................... 65.
Јагодина, 30. априла 1849. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за другу половину априла 1849. године
37. .............................................................................................................................. 66.
Београд, 23. јуна 1849. године,
Попечитељство унутрашњих дела доставља –Начелству окружја јагодинског
Уредбу о издавању лекарских свидетељства
38. ................................................................................................................................67.
Јагодина, 21. јула 1849. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
добијању Уредбе о издавању лекарских свидетељства
39. ............................................................................................................................... 68.
Јагодина, 5. октобра 1849. године,
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинског о добијању Уредбе о издавању лекарских свидетељства

272

1850.
40. ............................................................................................................................... 71.
Јагодина, 31. јануара 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јануар 1850. годину
41. ............................................................................................................................... 71.
Београд, 16. фебруара 1850. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о годишњем извештају Ђорђа
Малаћа, физикуса Јагодинског округа
42. .............................................................................................................................. 72.
Београд, 16. фебруара 1850. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о одбијању Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа да лечи неке људе у Ћуприји
43. .............................................................................................................................. 72.
Београд, 19. фебруар 1850. године
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о молби Ђорђа Крстића,
физикуса Јагодинског округа за одсуство
44. .............................................................................................................................. 73.
Јагодина, 31. марта 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за прву половину марта 1850. године
45. ............................................................................................................................... 73.
Јагодина, 2. маја 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за април 1850. године
46. ............................................................................................................................... 74.
Јагодина, 6. маја 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
пријему расписа у вези са пелцовањем од крављих богиња
47. ............................................................................................................................... 74.
Јагодина, 31. маја 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за прву половину маја 1850. године

273

48. ............................................................................................................................... 75.
Јагодина, 5. јуна 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
пријему расписа о укидању забране за продају стоке у Аустрији
49. .............................................................................................................................. 75.
Јагодина, 11. јула 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
пријему расписа о престанку опасности о говеђе куге
50. .............................................................................................................................. 76.
Београд, 22. јула 1850. године,
Решење Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског о
укидању тромесечних извештаја окружних физикуса
51. .............................................................................................................................. 77.
Јагодина, 30. јула 1850. године,
Полугодишњи извештај Ђорђа Малаћа, окружног физикуса – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за период од јануара до јуна
1850. године
52. .............................................................................................................................. 78.
Јагодина, 31. јула 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског –Попечитељству унутрашњих дела п
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1850. године
53. .............................................................................................................................. 78.
Јагодина, 7. августа 1850. године,
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о добијању расписа Попечитељства унутрашњих дела о укидању
тромесечних извештаја о стању удравља
54. .............................................................................................................................. 79.
Јагодина, 12. августа 1850. године,
Молба Миленка Јовановића, латова састанка Грамадског–Попечитељству
унутрашњих дела да му се одобри још 36 дана одсуства због лечења
55. .............................................................................................................................. 80.
Јагодина, 13. августа 1850. године,
Извештај Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа о болести Миленка
Јовановића, латова састанка Грамадског

274

56. ............................................................................................................................... 80.
Београд, 24. августа 1850. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја јагодинског,
да дозвољава Миленку Јовановићу, латову састанка Грамадског још 20 дана
одсуства
57. ............................................................................................................................... 81.
Београд, 24. августа 1850. године,
Попечитељство унутрашњих дела налаже - Начелству окружја јагодинског да се
забрани лечење надри лекару Панти Ристићу из Јагодине
58. .............................................................................................................................. 81.
Јагодина, 31. августа 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског окружја, да добије једномесечно
одсуство
59. .............................................................................................................................. 82.
Београд, 1. септембра 1850. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског да
забрани Панти Ристићу да се бави лечењем људи
60. .............................................................................................................................. 82.
Београд, 4. септембра 1850. године,
Попечитељство унутрашњих дела налаже–Начелству окружја јагодинском да
реши сукоб Ђорђа Крстића, физикуса Јагодинског округа и Милоша
Недељковића, писара Начелства окружја јагодинског, због увреде и наплате
лечења
61. .............................................................................................................................. 83.
Јагодина, 6. септембра 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
послатом полугодишњем извештају Ђорђа малаћа, физикуса Јагодинског округа,
о стању здравља у округу за период од јануара до јуна 1850. године
62. .............................................................................................................................. 84.
Београд, 7. септембра 1850. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја јагодинског
да је одобрено одсуство Ђорђу Малаћу, физикусу Јагодинског округа у трајању
од 20 дана
63. .............................................................................................................................. 84.
Београд, август-септембар 1850. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о молби Ђорђа Крстића,
физикуса Јагодинског округа за добијање одсуства
275

64. .............................................................................................................................. 85.
Јагодина, 18. септембра 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
пријему решења за Миленка Јовановића, латова састанка Грамадског и налога о
забрани надрилекарства
65. .............................................................................................................................. 85.
Јагодина, 18. септембра 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
пријему решења о дозволи продужења лечења Миленка Јовановића, латова
састанка Грамадског и забрани рада надри лекара у Јагодини
66. ............................................................................................................................... 86.
Београд, 18. септембра 1850. године,
Пријем молбе Начелства окружја јагодинског за добијање феда
67. .............................................................................................................................. 86.
Београд, 31. октобра 1850. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о сукобу Ђорђа Малаћа,
физикуса Јагодинског округа и Милоја Недељковића, писара Начелства окружја
јагодинског
68. .............................................................................................................................. 86.
Јагодина, 9. новембра 1850. године,
Молба Ђорђа Крстића, физикуса Јагодинског округа – Попечитељству
унутрашњих дела да му се уважи оставка
69. ............................................................................................................................... 87.
Јагодина, 9. новембра 1850. године,
Молба Ђорђа Крстића, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинском да његову оставку достави Попечитељству унутрашњих дела
70. ............................................................................................................................... 88.
Београд, 27. новембра 1850. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава–Начелство окружја јагодинског о
уваженој оставци Ђорђа Малаћа, физикуса Јагодинског округа
71. ............................................................................................................................... 88.
Јагодина, 2. децембра 1850. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1850. године

276

72. ............................................................................................................................... 89.
Јагодина, 15. децембра 1850. године,
Извештај Начелника среза темнићког–начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу темнићком у првој половини децембра 1850. године
73. ............................................................................................................................... 89.
Београд, 24. децембра 1850. године,
Достављање молбе Јагодинске општине о постављењу Димитрија Капариса за
физикуса Јагодинског округа
1851.
74. ............................................................................................................................... 91.
Београд, 14. јануара 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела налаже – Начелству окружја јагодинском да
врати 9 талира Ђорђу Малаћу, бившем физикису Јагодонског округа, узетих за
канцеларијски материјал
75. ............................................................................................................................... 92.
Јагодина, 15. јануара 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинском о стању здравља у вароши за прву половину јануара 1851. године
76. ............................................................................................................................... 92.
Јагодина, 30. јануара 1851. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинском о стању
здравља у темнићком срезу за јануар 1851. године
77. ............................................................................................................................... 93.
Јагодина, 3. фебруара 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу у другој половини јануара 1851. године
78. ............................................................................................................................... 93.
Београд, 3. фебруара 1851. године,
Одговор Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинском на
молбу за постављање Димитрија Капариса за физикуса Јагодинског округа
79. ................................................................................................................................ 94
Јагодина, 1. марта 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за фебруар 1851. године

277

80. ............................................................................................................................... 94.
Београд, 15. марта 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела дозвољава – Готрфриду Антону Шулеку да
продужи рок доласка на дужност физикуса Јагодинског округа
81. ............................................................................................................................... 95.
Велика Дренова, 15. марта 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинском о стању
здравља за прву половину марта 1851. године
82. ............................................................................................................................... 95.
Јагодина, 15. марта 1850. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодини за прву половину марта 1851. године
83. ............................................................................................................................... 97.
Јагодина, 30. марта 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинском
о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину марта 1851. године
84. ............................................................................................................................... 97.
Јагодина, 31. марта 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за другу половину марта 1851. године
85. ............................................................................................................................... 98.
Рековац, 15. априла 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинском о стању
здравља у левачком срезу за прву половину априла 1851. године
86. ............................................................................................................................... 98.
Београд, 16. априла 1851. године,
Обавештење кнеза Александра Карађорђевића–Совјету о лековитој води у
Јагодинском округу
87. ..............................................................................................................................101.
Јагодина, 30. априла 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинском о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину априла 1851.
године
88. ..............................................................................................................................101.
Јагодина, 30. априла 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинском о стању
здравља у левачком срезу за другу половину априла 1851. године
278

89. ..............................................................................................................................102.
Јагодина, 30. априла 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за април 1851. године
90. .............................................................................................................................. 102
Јагодина, 15. маја 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину маја 1851. године
91. ............................................................................................................................. 103.
Јагодина, 30. маја 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинском
о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину маја 1851. године
92 .............................................................................................................................. 103.
Јагодина, 31. маја 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за мај 1851. године
93. ............................................................................................................................. 104.
Рековац, 15. јуна 1851. године,
Извештај Начелника ареза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у левачком срезу за прву половину јуна 1851. године
94. ............................................................................................................................. 104.
Рековац, 30. јуна 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у левачком срезу за другу половину јуна 1851. године
95. ............................................................................................................................. 104.
Јагодина, 30. јуна 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину јуна 1851. године
96. ............................................................................................................................. 105.
Јагодина, 3. јула 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1851. године
97. ............................................................................................................................. 106.
Јагодина, 12. јула 1851. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о појави
срдобоље у селу Коњусима
279

98. ............................................................................................................................. 106.
Јагодина, 15. јула 1851. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у темнићком срезу за прву половину јула 1851. године
99. ..............................................................................................................................107.
Јагодина, 23. јула 1851. године,
Налог начелства окружја јагодинског – Начелнику среза темнићког о помоћи у
лечењу срдобоље у селу Коњусима
100. ........................................................................................................................... 107.
Јагодина, 31. јула 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1851. године
101. .......................................................................................................................... 108.
Београд, 27. јула 1851. године,
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског
о постављењу Готфрида Антона Шулека за физикуса Јагодинског округа
102. ........................................................................................................................... 108.
Београд, јули 1851. године,
Постављање Готфрида Антона Шулека за физикуса Јагодинског округа
103. ........................................................................................................................... 110.
Београд, јули-август 1850. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског да
припреми киселу воду ради испитивања
104. ........................................................................................................................... 110.
Јагодина, 10. августа 1851. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о помоћи у
лечењу срдобоље у селу Коњусима
105. .......................................................................................................................... 111.
Јагодина, 10. августа 1851. године,
Наредба Начелства окружја јагодонског о обавезном пелцовању деце у Јагодини
106. ........................................................................................................................... 111.
Јагодина, 1. септембра 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за август 1851. године

280

107. ........................................................................................................................... 112.
Рековац, 12. септембра 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о појави
срдобоље у Крушевици
108. ........................................................................................................................... 114.
Јагодина, 19. септеембра 1851. године,
Одговор Начелства окружја јагодинског–Начелнику среза левачког о поступку
лечења од стране физикуса
109. ........................................................................................................................... 114.
Јагодина, 30. септембра 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског –Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1851. године
110. ........................................................................................................................... 115.
Јагодина, 7. октобра 1851. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинског о продаји меса непрегледаних животиња од стране окружног
физикуса у Јагодини
111. ........................................................................................................................... 115.
Рековац, 16. октобра 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о појави
пришта у селу Вукмановацу
112. ........................................................................................................................... 116.
Београд, октобра 1851. године,
Достава хирушке опреме Богомиру Шулеку, физикусу Јагодинског округа
113. ............................................................................................................................ 116
Јагодина, 15. новембра 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину новембра
1851. године
114. ........................................................................................................................... 118.
Рековац, 15. новембра 1851. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу левачком за прву половину новембра 1851. године
115. .......................................................................................................................... 118.
Јагодина, 15. новембра 1851. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину новембра
1851. године
281

116. ........................................................................................................................... 119.
Београд, 19. новембра 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава–Начелство окружја јагодинског о
одређивању плате за окружног физикуса
117. ........................................................................................................................... 120.
Јагодина, 30. новембра 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о стању здравља у Јагодини за прву половину новембра 1851. године
118. ........................................................................................................................... 120.
Јагодина, 30. новембра 1851. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину новембра
1851. године
119. ........................................................................................................................... 121.
Јагодина, 30. новембра 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1851. године
120. ........................................................................................................................... 121.
Београд, 4. децембра 1851. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског да се
наплати лекарска награда за пелцовање које је извршио Ђорђе Малаћ, бивши
физикус Јагодинског округа
121. ........................................................................................................................... 122.
Јагодина, 5. децембра 1851. године,
Налог Начелства окружја јагодинског–Примирителног суда вароши Јагодине и
окружном физикусу да забрани продаја меса од животиња које нису прегледане и
да се место где се врши клање одржава уредним
122. ........................................................................................................................... 123.
Јагодина, 14. децембра 1851. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу темнићком за прву половину децембра 1851. године
123............................................................................................................................. 124.
Јагодина, 15. децембра 1851. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину децембра 1851. године

282

124............................................................................................................................. 124.
Јагодина, 28. децембра 1851. године,
Начелство окружја јагодинског шаље–Попечитељству унутрашњих дела 296
гроша за Ђорђа Малаћа, бившег физикуса Јагодинског округа, на име пелцовања
125. ………………………………………………………………………............. 125.
Јагодина, 5. јануара 1852. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о забрани клања стоке без прегледа физикуса и о држању чистоће на месту где се
врши клање
1852.
126. ……………………………………………………………………................ .125.
Јагодина, 12. јануара 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа о болести Николе
Кашоића из Баточине
127. ……………………………………………………………………................. 126.
Јагодина, 15. јануара 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву половину јануара
1851. године
128. ……………………………………………………………………….............. 126.
Јагодина, 15. јануара 1852. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у вароши Јагодини за прву половину јануара 1852.
године
129. ………………………………………………………………………............ 127.
Јагодина, 24. јануара 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа за добијање протокола за
увођење пелцованих лица и феда за пелцовање
130. ………………………………………………………………………............. 127.
Београд, 28. јанаура 1852. године,
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела о послатим протоколима за
увођење пелцованих лица и федама за пелцоване
131. ……………………………………………………………………….............. 128
Залоговац, 28. јануара 1852. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у темнићком срезу за другу половину јануара 1852. године

283

132. ………………………………………………………………………............. 128.
Рековац, 30. јануара 1852. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у левачком срезу за другу половину јануара 1852. године
133. ………………………………………………………………………............. 129.
Јагодина, 31. јануара 1852. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о стању здравља у вароши Јагодини за другу половину јануара 1852. године
134. ………………………………………………………………………............. 129.
Јагодина, 1. фебруара 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину јануара
1852. године
135. ……………………………………………………………………................. 130.
Јагодина, 1. фебруара 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за другу половину јануара 1852. године
136. …………………………………………………………………….................. 130.
Београд, фебруара 1852. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског о
набавци материје за израду вакцине
137. ……………………………………………………………………................. 131.
Јагодина, 14. фебруара 1852. године,
Налог Начелства окружја јагодинског–Среским начелницима и окружном
физикусу да набаве материју за израду вакцине

138. ……………………………………………………………………................. 132.
Београд, 20. фебруара 1852. године,
Пријем извештај Начелства окружја јагодинског о забрани дућанџијама да
продају отровне материје
139. ……………………………………………………………………................. 132.
Јагодина, 20. фебруара 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
забрани продаје отровним материје у дућанима
140. ……………………………………………………………………................. 133.
Јагодина, 21. фебруара 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
пријему феда и протокола за увођење пелцованих лица
284

141. ……………………………………………………………………................. 134.
Јагодина, 10. марта 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинског о набавци материје за пелцовање
142. ………………………………………………………………………............. 134
Јагодина, 15. марта 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа–Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за прву пловину марта 1852.
године
143. ………………………………………………………………………............. 135.
Јагодина, 2. априла 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за март 1852. године
144. ………………………………………………………………………............. 135.
Рековац, 3. априла 1852. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о набавци
материје за израду вакцине
145. ………………………………………………………………………............. 136.
Јагодина, 5. априла 1852. године,
Извештај Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа – Начелству окружја
јагодинског о стању здравља у Јагодинском округу за другу половину марта
1852. године
146. ………………………………………………………………………............. 137.
Јагодина, 5. априла 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби окружног физикуса за набавку материје за вакцинацију
147. ………………………………………………………………………............. 137.
Београд, 5. априла 1852. године,
Пријем молбе Начелства окружја јагодинског за набавку материје за вакцинацију
148. ………………………………………………………………………............. 137.
Београд, 8. априла 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела доставља–Начелству окружја јагодинског
материју за вакцинацију
149. .………………………………………………………………………............ 138.
Јагодина, 9. априла 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унтрашњих дела
оставци Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа
285

150. .…………………………………………………………………………........ 138.
Београд, 29. априла 1852. године,
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског о
пријему оставке Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа
151. …………………….……………………………………………………......... 139.
Београд, мај – јуни 1852. године,
Молба Јована Валенте за постављање на место окружног физикуса
152. …………………………………………………………………………......... 139.
Јагодина, 2. маја 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
оставци Богомира Шулека, физикуса Јагодинског округа
153. ………………………………………………………………………............. 140.
Јагодина, 5. маја 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
прујену и исплати Регистра за лекарску струку
154. ………………………………………………………………………............. 141.
Београд, 10. маја 1852. године,
Достава молбе Готрфрида Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа–Кнезу
на усвајање
155. ………………………………………………………………………............. 141.
Београд, 20. маја 1852. године,
Кнез Александар Карађорђевић обавештава – Попечитељство унутрашњих дела
о прихватању оставке Готфрида Антона Шулека, физикуса Јагодинског округа
156. ………………………………………………………………………..............142.
Београд, 3. јуна 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава Начелство окружја јагодинског о
прихватању оставке Готфрида Антона Шулека
157. ………………………………………………………………………............. 144.
Јагодина, 11. јуна 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељству унутрашњих дела о
пријему решења о прихватању оставке Готфрида Антона Шулека, са молбом да
му се дозволи да заврши са пелцовањем у Јагодинском округу
158. ………………………………………………………………………............. 144.
Београд, 22. јуна 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја јагодинског
да дозвољава Готфриду Антону Шулеку да настави са пелцовањем у левачком
срезу
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159. ………………………………………………………………………............. 145.
Београд, јуна 1852. године,
Сведочанство Попечитељства унутрашњих дела о раду Готфрида Антона
Шулека на месту физикуса Јагодинског округа
160. ………………………………………………………………………............. 145.
Јагодина, 19. јуна 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби Богомира Шулека за доставу 3000 феда за пелцовање
161. ………………………………………………………………………............. 146.
Јагодина, 30. јуна 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског – Попечитељства унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1852. године
162. ……………………………………………………………………................. 147.
Јагодина, 6. јула 1852. године,
Извештај Начелства округа јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
пријему феда за пелцовање
163. ………………………………………………………………………..............148.
Јагодина, 31. јула 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству финансија о уплати
новца Готфрида Антона Шулека, бившег фиизикуса Јагодинског округа у Фонд
удовица и сирочади чиновника
164. ………………………………………………………………………............. 148.
Јагодина, 1. августа 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечутељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1852. године
165. ………………………………………………………………………............. 149.
Београд, јули–август 1852. године,
Постављање Јована Валенте за физикуса Јагодинског округа
166. ………………………………………………………………………............. 149.
Београд, 25. августа 1852. године,
Постављање Јована Валенте за физикуса Јагодинског округа
167. ………………………………………………………………………............. 151.
Београд, август–септембар 1852. године,
Постављање Јована Валенте, физикуса Јагодинског округа за физикуса
Смедеревског округа
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168. ………………………………………………………………………............. 152.
Јагодина, 2. септембра 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за август 1852. године
169. ………………………………………………………………………..............152.
Јагодина, 1. октобра 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за аептембар 1852. године
170. ………………………………………………………………………............. 153.
Јагодина, 31. октобра 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за октобар 1852. године
171. ………………………………………………………………………............. 154.
Београд, септембар – октобар 1852. године,
Постављање Спиридона Јефтимијадеса за физикуса Јагодинског округа
172. ………………………………………………………………………............. 154.
Јагодина, 30. новембра 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1852. госине

ОСНИВАЊЕ ПРВЕ АПОТЕКЕ У ЈАГОДИНИ
173. ........................................................................................................................... 157.
Београд, 2. јула 1851. године,
Молба Ђорђа Крстића - Попечитељству унутрашњих дела за отварање апотеке у
Јагодини
174............................................................................................................................. 159.
Београд, 3. јула 1851. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског да
утврди оправданост отварања апотеке у Јагодини
175. ........................................................................................................................... 159.
Јагодина, 19. јула 1851. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела и
оправданости отварања апотеке у Јагодини
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176............................................................................................................................. 160.
Београд, 18. августа 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела подноси–Совјету молбу Ђорђа Крстића да
отвори апотеку у Јагодини
177. ........................................................................................................................... 161.
Београд, 18. августа 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела доставља–Совјету молбу Ђорђа Крстића за
отварањем апотеке у Шапцу или Јагодини
178............................................................................................................................. 162.
Београд, 1. септембра 1851. године,
Начелник санитета Др. Линдермајер обавештава кнеза Александра
Карађорђевића о дозволи Совјета да - Ђорђе Крстић може да отвори апотеку у
Јагодини
179............................................................................................................................ 162.
Београд, 10. септембра 1851. године,
Одобрење кнеза Александра Карађорђевића да - Ђорђе Крстић може да отвори
апотеку у Јагодини
180............................................................................................................................ 164.
Сагласност кнеза Александра Карађорђевића са мишљењем Совјета да Ђорђе
Крстић може да отвори апотеку у Јагодини
181............................................................................................................................. 164.
Београд, 24. септембра 1851. године,
Саопштавање решења Попечитељства унутрашњих дела - Ђорђу Крстићу да
може у Јагодини да отвори апотеку
182. ........................................................................................................................... 165.
Београд, 1. октобра 1851. године,
Молба Ђорђа Крстића–Попечитељству унутрашњих дела да му се изда писмена
дозвола за отварање апотеке у Јагодини
183. .......................................................................................................................... 166.
Београд, 6. новембра 1851. године,
Попечитељство унутрашњих дела налаже–Начелству окружја јагодинског да
Ђорђа Крстића упозна са условима око отварања апотеке
184. ............................................................................................................................168.
Јагодина, 3. децембра 1851. године, Начелство окружја јагодинског извештава–
Попечитељство унутрашњих дела да је упознало Ђорђа Крстића са законским
условима за отварање апотеке
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185. .......................................................................................................................... 169.
Београд, 27. маја 1852. године,
Захтев Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског да
пошаље извештај о спремности да се отвори апотека у Јагодини
186. ........................................................................................................................... 169.
Јагодина, 31. маја 1852. године,
Ђорђе Крстић извештава–Попечитељство унутрашњих дела, да због кашњења у
испоруци апотекарских тегли, још није у могућности да позове комисију за
пријем апотеке
187. ........................................................................................................................... 170.
Јагодина, 1. јуна 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
кашњењу у испоруци апотекарских тегли
188. ........................................................................................................................... 171.
Јагодина, 13. јуна 1852. године,
Молба Ђорђа Крстића–Попечитељству унутрашњих дела да се пошаље комисија
за преглед његове апотеке
189. ........................................................................................................................... 171.
Београд, 12. августа 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава – Начелство окружја јагодинског о
саставу комисије за преглед апотеке Ђорђа Крстића
190............................................................................................................................. 172.
Београд, 12. августа 1852. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Комисији за преглед апотеке Ђорђа
Крстића о утврђивању законских услова за отварање и рад апотеке
191. ........................................................................................................................... 173.
Београд, 12. августа 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава - Начелство окружја јагодинског о
формирању и саставу комисије за преглед апотеке Ђорђа Крстића у Јагодини
192. ........................................................................................................................... 174.
Јагодина, 22. августа 1852. године,
Извештај Комисије за преглед апотеке Ђорђа Крстића у Јагодини поднет–
Попечитељству унутрашњих дела
193. ........................................................................................................................... 171.
Списак лекова, које је Комисија физичко-хемическом испиту подвргла

290

194. ........................................................................................................................... 178.
Јагодина, 23. августа 1852. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
прегледу апотеке Ђорђа Крстића, о његовом владању и понашању са људима у
Јагодини и о трошковима за рад комисије
195. ........................................................................................................................... 178.
Београд, 26. августа 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела доставља – Начелству окружја крагујевачког и
Правитељственој апотеци у Београду, трошкове за Јосифа Панчића и Павла
Илића, члановима комисије за преглед апотеке
196. ........................................................................................................................... 179.
Београд, 26. августа 1852. године,
Попечитељство унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског доставља
дозволу за рад апотеке Ђорђа Крстића.
1853.
197. ........................................................................................................................... 181.
Рековац, 27. октобра 1853. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о појави
богиња у селу Лоћики

1854.
198. .......................................................................................................................... 183.
Крагујевац, 18. јуна 1854. године
Тижба Марка Маџаревића из Лужнице против Петра Стефановић, надри лекара
из Јагодине
1855.
199. ........................................................................................................................... 185.
Јагодина, 12. јуна 1855. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
сукобу са Спиридоном Јефтимијадесом, физикусом Јагодинског округа и
трудноћи неке девојке из Црнча
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200. ........................................................................................................................... 186.
Јагодина, 9. јуна 1855. године,
Налог помоћника Начелника окружја јагодинског–Начелнику среза темнићког да
утврди злоупотребу Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа,
приликом пелцовања током 1854. године
201. ........................................................................................................................... 187.
Београд, 9. јула 1855. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског да се
пошаље изјава Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа, поводом
оптужбе да је чинио злоупотребе приликом пелцовања у 1854. години
202. ........................................................................................................................... 188.
Београд, 14. јула 1855. године,
Налог Попечитељства унутрашњих дела – Начелству окружја јагодинског, да се
од Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа, затражи изјава о
допису Попечитељства унутрашњих дела о обавезном прегледу од стране
физикуса
203. ........................................................................................................................... 188.
Јагодина, 25. августа 1855. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
слању налога Попечитељства о обавезном прегледу од стране физикуса
204. .......................................................................................................................... 189.
Јагодина, 25. августа 1855. године,
Извештај Начелника окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
сукобу Томе Ивановића, помоћника Начелства окружја јагодинског и Спиридона
Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа
1856.
205. .......................................................................................................................... 191.
Јагодина, 1. јануара 1856. године,
Извештај примирителног суда вароши Јагодине – Начелству окружја јагодинског
о покушају плачке Макрене Крстић, жене апотекара Ђорђа Крстића
206. .......................................................................................................................... 192.
Јагодина, априла 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за март 1856. године
207. ............................................................................................................................ 192
Јагодина, 23. априла 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
молби Спиридона Јефтимијадеса за добијање одсуства
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208. ........................................................................................................................... 193.
Београд, 26. априла 1856. године,
Обавештење Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског
да је одобрено одсуство Спиридону Јефтимијадесу, физикусу Јагодинског округа
209. ........................................................................................................................... 193.
Јагодина, 4. маја 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за април 1856. године
210. ........................................................................................................................... 194.
Јагодина, 3. јуна 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за мај 1856. године
211. ........................................................................................................................... 195.
Београд, 3. јула 1856. године,
Пријем рачуна Начелства окружја јагодинског за трошкове лечења стоке у
Алексиначком округу од стране Сипирона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског
округа
212. ........................................................................................................................... 195.
Јагодина, 5. јула 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1856. године
213. ........................................................................................................................... 196.
Јагодина, 31. јула 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1856. године
214. ........................................................................................................................... 196.
Јагодина – Београд, јуни – август 1856. године,
Молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине–Попечитељству унутрашњих дела
за добијање српског држављанства
215. .......................................................................................................................... 199.
Јагодина, 9. августа 1856. године,
Тужба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине против Петра Пауновића,
налбатина из Јагодине, због надрилекарства
216. ........................................................................................................................... 200.
Јагодина, 3. септембра 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Поечитељтву унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за август 1856. године
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217. ........................................................................................................................... 200
Јагодина, 2. октобра 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1856. године
218. ........................................................................................................................... 201.
Јагодина, 12. новембра 1856. године,
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа–Начелству
окружја јагодинског о могућности извршења телесне казне над појединим
лицима
1857.
219. ........................................................................................................................... 203.
Јагодина, 4. јануара 1857. године,
Сведочанство Начелства окружја јагодинског да Ђорђе Крстић у Јагодини живи
од 1851. године
220. ........................................................................................................................... 204.
Јагодина, 17. јануара 1856. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
послатој Кондиут листи Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа
221. ........................................................................................................................... 204.
Јагодина, 30. децембра 1856. године,
Начелство окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела доставља
Кондиут листу Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа
222. ........................................................................................................................... 206.
Јагодина, 24. јануара 1857. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
слању Извода пелцованих лица у Јагодинском округу у 1856. години
223. .......................................................................................................................... 206.
Извод пелцованих лица у Јагодинском округу за 1856. годину
224. .......................................................................................................................... 210
Београд, 28. марта 1857. године.
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског са лекарским мишљењем
Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа о стању здравља Милке
из Параћина, и њене спремности за брак
225. ........................................................................................................................... 210.
Јагодина, 22. јула 1857. године,
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа, о повредама
Вујице Радојковића из Кукљина
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226. ........................................................................................................................... 211.
Јагодина, 3. августа 1857. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1857. године
227. ........................................................................................................................... 211.
Јагодина, 9. августа 1857. године,
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа, о болести и
смрти Стојиљка Павловића, суруџије из Јагодине
228. ........................................................................................................................... 214.
Јагодина, 1. септембра 1857. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за август 1857. годину
229. .......................................................................................................................... 214.
Јагодина, 4. новембра 1857. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за октобар 1857. године
230. ........................................................................................................................... 215.
Јагодина, 17. новембра 1857. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о смрти Неше Рашића из
Остриковца
231. ........................................................................................................................... 215.
Јагодина, 5. децембра 1857. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за новембар 1857. године
232. ........................................................................................................................... 216.
Јагодина, 24. јануара 1858. године,
Извештај Спиридона Јефтимијадеса, физикуса Јагодинског округа–Начелству
окружја јагодинског о пелцовању у 1857. години
1858.
233. ........................................................................................................................... 219.
Рековац, јануара 1858. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу левачком за 1857. годину
234. ........................................................................................................................... 219.
Јагодина, 1. фебруара 1858. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу темнићком за јануар 1858. годину
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235. .......................................................................................................................... 220.
Јагодина, 6. фебруара 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јануар 1858. године
236. ............................................................................................................................ 220
Београд, 10. фебруара 1858. године,
Наредба Попечитељства унутрашњих дела - Бачелству окружја јагодинског да се
примене све мере у спречавању ширења сточних болести
237. ........................................................................................................................... 221.
Јагодина, 19. фебруара 1858. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о појави богиња на овцама у Јагодини
238. ......................................................................................................................... 223.
Београд, 18. марта 1858. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о појави овчих богиња у неким
селима Темнићког среза
239. ........................................................................................................................... 223.
Београд, 19. марта 1858. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о превозу Вула Радивојевића
из манастира Љубостиње у Београд
240. ........................................................................................................................... 224.
Јагодина, 16. маја 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског-Попечитељству унутрашњих дела о
лудилу Алексе Николића из Грабовца
241. ........................................................................................................................... 225.
Јагодина, 30. маја 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унуррашњих дела о
молби физикуса Јагодинског округа за добијање феда и протокола за пелцовање
242. ........................................................................................................................... 225.
Јагодина, 3. јула 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унурашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јуни 1858. године
243. .......................................................................................................................... 226.
Јагодина, 1. августа 1858. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу темнићком за јули 1858. године
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244. ........................................................................................................................... 226.
Рековац, 31. јула 1858. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу левачком за јули 1858. године
245. ........................................................................................................................... 227.
Јагодина, 4, августа 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за јули 1858. године
246. ........................................................................................................................... 227.
Јагодина, 2. септембра 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
држању под присмотром лудог Алексу Николића
247. .......................................................................................................................... 228.
Јагодина, 5. септембра 1858. године,
Извештај Примирителног суда вароши Јагодине–Начелству окружја јагодинског
о куповини куће Бранка Здравковића у Јагодини за градску болницу
248. ........................................................................................................................... 229.
Јагодина, 3. октобра 1858. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за септембар 1858. године
249. ........................................................................................................................... 230.
Београд, 29. октобра 1858. године,
Наредба Попечитељства унутрашњих дела–Начелству окружја јагодинског да
пошаље сва решења општинска о куповини куће Бранка Здравковића за градску
болницу и оправку ограде код Примирителног суда
250. .......................................................................................................................... 231.
Рековац, 31. октобра 1858. године,
Извештај Начелника среза левачког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу левачком за октобар 1858. године
251. ........................................................................................................................... 232.
Јагодина, 6. новембра 1858. године,
Извештј Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унуррашњих дела о
понашању и збрињавању лудог Алексе Николића
252. .......................................................................................................................... 233.
Београд, 27. новембра 1858. године,
Пријем извештаја Начелства окружја јагодинског о старању над лудим Крстом
Симоновићем из Доње Сабанте
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1859.
253. ........................................................................................................................... 235.
Београд, 17. априла 1859. године,
Налог Попечитељства просвете и правосуђа–Начелству окружја јагодинског да и
учитељи помогну при пелцовању од крављих богиња
254. ........................................................................................................................... 235.
Београд, 2. децембра 1859. године,
Попечитељство унутрашњих дела обавештава–Начелство окружја јагодинског да
је одбијена молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине, да на две године изда
под аренду своју апотеку, због болести
255. ........................................................................................................................... 236.
Јагодина, 5. јануара 1860. године,
Извештај Начелства окружја јагодинског–Попечитељству унуррашњих дела о
стању здравља у Јагодинском округу за децембар 1859. годину
1860.
256. ........................................................................................................................... 239.
Београд, 30. јануара 1860. године,
Пријем молбе Јована Радојковића, лекара у Јагодини за премештајем у Параћин
257. ........................................................................................................................... 239.
Београд, 9. фебруара 1860. године
Прујем извештаја Начелства окружја јагодинског о смрти детета Ибре
Алимовића, Циганина из Јагодине
258. ........................................................................................................................... 240.
Јагодина, 5. марта 1860. године,
Олицијски и санитетски извештај Начелства окружја јагодинског–
Попечитељству унутрашњих дела за фебруар 1860. године
259. ........................................................................................................................... 242
Београд, 16. марта 1860. године,
Предлог Попечитељства унутрашњих дела да се Спиридон Јефтимијадес,
физикус Јагодинског округа постави за физикуса Крушевачког округа
260. ........................................................................................................................... 242.
Јагодина, 19. марта 1860. године,
Молба Ђорђа Крстића, апотекара из Јагодине–Начелству окружја јагодинског да
се наплати дуг од Франца Мила, инжињера Јагодинског округа
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261. ........................................................................................................................... 244.
Варварин, 1. октобра 1860. године,
Извештај Начелника среза темнићког–Начелству окружја јагодинског о стању
здравља у срезу темнићком за септембар 1860. године
262. ........................................................................................................................... 244.
Јагодина, 10. октобра 1860. године,
Извештај Начелника окружја јагодинског–Попечитељству унутрашњих дела о
стању здравља у јагодинском округу за септембар 1860. године
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