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 KONCESJA NA HANDEL OBWOŹNY DLA IZRAELA JANKIELA 
Z KALWARII WYDANA W 1802 ROKU

Prusy nazwane Nowowschodnimi (inaczej: Nowymi Prusami Wschodnimi) po-
wstały w 1795 r. z ziem zagarniętych przez Prusy w wyniku III rozbioru Pol-
ski, przeprowadzonego przez mocarstwa rozbiorowe po stłumieniu insurekcji 
kościuszkowskiej. Tereny wcześniej należące do Polski i urządzone zgodnie z jej 
ustrojem, znalazły się w innym organizmie państwowym i szybko zostały pod-
dane reformom administracyjnym, ustrojowym i gospodarczym1. Do zarządu 
nowo zdobytą prowincją powołano — na wzór działających w innych prowin-
cjach państwa pruskiego — urząd pod nazwą Generalne Dyrektorium Finan-
sów, Wojny i Domen (General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen Direktorium). 
Nowe władze dążyły do objęcia szczegółowym nadzorem wszystkich dziedzin 
życia, zarówno ustrojowego, jak i gospodarczego. Administracja terenowa pań-
stwa pruskiego tworzona była przez Kamery Wojny i Domen, którym podlegały 
poszczególne prowincje. Równolegle w Generalnym Dyrektorium funkcjonowa-
ły także departamenty do spraw poszczególnych prowincji (Provinzialdeparte-
ment). Stojący na ich czele ministrowie nadzorowali prowincje z centrali w Ber-
linie. Dochodziło do rozbieżności w postrzeganiu zarządu prowincją pomiędzy 
ministrami stojącymi na czele poszczególnych resortów, a ministrami zarzą-
dzającymi prowincjami. Urzędnikom prowincjonalnym zależało na autonomi-
zacji poszczególnych prowincji, urzędnikom resortowym przeciwnie — na ich 
centralizacji2.

Z ziem polskich zdobytych w wyniku trzech zaborów nie utworzono odręb-
nego terytorium w ramach państwa pruskiego, ale zostały one wcielone do 
Prus jako ich prowincje. Podlegały różnym departamentom prowincjonalnym 

1 Według słów feldmarszałka Wicharda Joachima Heinricha von Möllendorfa, rozbiory Polski 
były dobrodziejstwem dla ludzkości i wynikiem niższości umysłowej Słowian, którzy sami 
ponoszą winę za los, jaki ich spotkał (za: M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec 1789–1871, Warsza-
wa 1980, s. 54). Przyjmując takie założenie, z niemieckiego punktu widzenia, dawne ziemie 
polskie pilnie wymagały gruntownych reform administracyjnych i gospodarczych.

2 M. Wawrykowa, op. cit., s. 95–96.
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Generalnego Dyrektorium. Ziemie pierwszego i trzeciego zaboru tworzyły jeden 
departament prowincjonalny wraz z Prusami Wschodnimi. Terytoria Prus Połu-
dniowych i Nowowschodnich nie weszły w skład Rzeszy Niemieckiej i stanowiły 
suwerenne władztwo królów pruskich3.

W obrębie nowych prowincji pruskich zniesiono podział administracyjny ist-
niejący w czasach polskich. Nowy podział wprowadzony przez pruskich urzęd-
ników w żaden sposób nie uwzględniał historycznie ukształtowanych granic, 
w tym przynależności do powiatów. Ustrój administracji i sądownictwa w Pru-
sach Południowych i Nowowschodnich został ujednolicony z tym, jaki panował 
w innych prowincjach rządzonych przez Hohenzollernów. Różnica sprowadzała 
się tylko do braku samorządu miejskiego oraz szlacheckiej reprezentacji sta-
nowej, które pod panowaniem pruskim zostały zniesione na dawnych terenach 
polskich. W nowo przyłączonych prowincjach w 1797 r. wprowadzono przepisy 
Powszechnego Prawa Krajowego (Landrecht)4.

W prowincji Prus Nowowschodnich w 1797 r. utworzono dwa departamenty 
kamer, mające siedziby w Płocku i Białymstoku. W oparciu o Resort-Reglement 
przeprowadzony został podział kompetencji pomiędzy departamentami kamer 
a rejencjami. Powołano powiaty jako okręgi administracyjne, podległe władzy 
landrata. Oba departamenty w momencie ich tworzenia miały porównywalny 
obszar i liczbę mieszkańców5.

Polityka państwa pruskiego nie była przychylna Żydom. W innych prowin-
cjach pozostających pod władzą pruską regulacje dotyczące Żydów wprowa-
dzono w 1750 r. Władze prowincjonalne zmierzały do poddania ich jak najści-
ślejszej kontroli. Po przyłączeniu ziem odebranych Polsce w wyniku rozbiorów, 
prawodawstwo to wprowadzono także w Prusach Południowych i Nowowschod-
nich6. Ograniczano napływ ludności żydowskiej z innych prowincji państwa. 
17 IV 1797 r. ogłoszono Statut Generalny dla Żydów (General-Juden-Reglement) 
zamieszkałych w Prusach Południowych i Nowowschodnich. Jako powód do 
wydania tego dokumentu podano „szkodliwość dla ludności chrześcijańskiej”. 
Rzeczywistą przyczyną był jednak zamiar wprowadzenia skrupulatnej kontroli 
nad wszystkimi przejawami życia gospodarczego7. Władze pruskie prowadziły 
politykę zmierzającą do usunięcia najuboższych Żydów poza granice prowincji. 
Na ludność żydowską nadkładano wysokie podatki i opłaty za prawo do wyko-
nywania zawodu. Zniesiony został samorząd żydowski. Wśród ograniczeń praw 
wprowadzono podwyższenie wieku zawierania małżeństw, czy konieczność po-
siadania zgody władz kameralnych na zmianę miejsca zamieszkania. Handel 
prowadzony przez Żydów ograniczono do ściśle określonych artykułów, czyli do 
produktów dostarczonych przez chłopów oraz narzędzi potrzebnych w rolnictwie. 

3 J. Wąsicki, Ustrój pruski na ziemiach polskich w latach 1772–1815 [w:] Węzłowe problemy 
dziejów Prus XVII–XX wieku. Materiały z sesji naukowej w UAM (11 i 12 VI 1970), red. G. La-
buda, Poznań 1971, s. 77.

4 Tamże, s. 78–80.
5 Historia państwa i prawa, t. 3: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, M. Senkow-

ska-Gluck, Warszawa 1981, s. 50.
6 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, t. 3: Po rozbiorach, cz. 1, Lwów 1920, s. 18.
7 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium 

historycznoprawne. Wrocław, 1957, s. 292.
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Żydzi mogli być zatrudniani także jako robotnicy najemni. Natomiast handlem 
obwoźnym mogli zajmować się tylko nieliczni Żydzi, posiadający na tę działal-
ność urzędowe zezwolenie8. Rabinom odebrano uprawnienia sądowe9.

W wydanym w 1797 r. Statucie Generalnym dla Żydów zlikwidowano sa-
morząd żydowski, wprowadzono natomiast rygorystyczną kontrolę państwa. 
Wszyscy Żydzi pozostający pod ochroną prawną (Schutzjuden) ujęci zostali 
w specjalnym spisie, nazwanym Rejestrem Generalnym Żydów10. Obejmował on 
wszystkich Żydów powyżej 10 roku życia. Spis miał obejmować imiona osób, 
miejsce ich zamieszkania oraz uwzględniać zajęcie, z którego się utrzymują. 
Miał być również dołączony wykaz dzieci i służby. Mieszkający w prowincji Żydzi 
otrzymywali listy ochronne, zwane też protekcyjnymi (Schutzbriefe). Osoby nie 
posiadające takich listów nie mogły przebywać na terenie prowincji polskich pod 
zaborem pruskim. W świetle prawa postrzegane były jako włóczędzy i karane 
grzywną11. W Statucie Generalnym wymienione zostały zawody, jakimi wolno 
było trudnić się Żydom. Znalazły się wśród nich: handel, rzemiosło, rolnictwo, 
hodowla bydła, furmaństwo. Jedną z metod germanizacji ludności żydowskiej 
było szkolnictwo. Żydzi mieli obowiązek przyjęcia nazwisk12.

Handel, zwłaszcza obwoźny, prowadzony przez domokrążców, trudno było 
skrupulatnie kontrolować, wobec czego objęto tę formę działalności gospodar-
czej zakazem prowadzenia bez urzędowej zgody13. Przykładem koncesji, wy-
stawianych domokrążnym sprzedawcom działającym na terenie Prus Nowow-
schodnich, jest zezwolenie na handel wydane Izraelowi Jankielowi z Kalwarii14. 
Dokument wydany w imieniu króla Prus Fryderyka Wilhelma III15, podpisany 
został przez dwóch wysokich urzędników, Carla von Struensee16 i Friedricha 
von Schröttera17. Zezwolenie to zostało wydane na drukowanym formularzu, 
do którego odręcznie wpisano tylko nieliczne słowa: imię i nazwisko odbiorcy 
dokumentu, miasto i powiat jego stałego zamieszkania oraz słowo „Białystok”, 
określające siedzibę kamery. Odręcznie został wpisany także cały punkt 9 kon-
cesji, oprócz jego pierwszych trzech słów, czyli: „Diese Konzession ist”. Punkt ten 
określał warunki udzielenia koncesji: czas jej trwania przez 5 lat oraz zakaz jej 
przedłużenia bądź odnowienia.

8 Historia państwa i prawa, t. 3, s. 40–41.
9 S. Kutrzeba, op. cit., s. 20.
10 J. Wąsicki, Ziemie polskie, s. 292.
11 W. Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793–1807), Warszawa 1886, s. 36.
12 A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918), Warszawa 

2012, s. 19; W. Smoleński, op. cit., s. 37.
13 W. Smoleński, op. cit., s. 37; J. Wąsicki, Ziemie polskie, s. 292.
14 Kalwaria — miasto powiatowe nad rzeką Szeszupą, zwane też Kalwarią Żydowską. Miasto 

bardzo licznie zamieszkiwali Żydzi; w 1861 r. było ich 6687 na 8432 mieszkańców ogółem. 
Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski 
i in., t. 3, Warszawa, 1882, s. 711–712.

15 Fryderyk Wilhelm III (1770–1840), król Prus od 1797 r.
16 Carl August von Struensee (1735–1804), od 1791 r. pruski minister Akcyzy, Cła, Soli, Fa-

bryk, Manufaktur i Handlu.
17 Friedrich Leopold baron von Schrötter (1743–1815), od 1796 r. nadprezydent Prus Wschod-

nich, szef Departamentu Prus Wschodnich, Nowowschodnich i Zachodnich.



284 Alicja Nowak

Koncesja na handel domokrążny dla zamieszkałego w Kalwarii Izraela Jan-
kiela znajduje się w zespole Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. 
Departament Prus Nowowschodnich, przechowywanym w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie18. Jednostka archiwalna nosi tytuł „Niederschla-
gung der Kanzleigebühren für zwei Hausierkonzessionen für die Juden Israel 
Jankel und Levin Wolf aus Kalwary” (Zniesienie opłat urzędowych za zezwolenia 
na handel obwoźny, wydane Żydom: Izraelowi Jankielowi i Lewinowi Wolfowi 
z Kalwarii). Poza prezentowaną tu koncesją dla Izraela Jankiela wspomniana 
jednostka zawiera także drugą, niemal jednobrzmiącą koncesję, wydaną Lewi-
nowi Wolfowi, również mieszkańcowi Kalwarii.

W dokumencie został określony teren, na którym handlarz mógł prowadzić 
działalność. Wymieniono miejscowości — wsie i miasta — w układzie według 
powiatów. Izrael Jankiel mógł zatem zajmować się handlem obwoźnym na tere-
nie powiatów: białostockiego (w miastach Wasilków i Odelsk), bielskiego (Narew, 
Kleszczele), dąbrowskiego (Dąbrowa, Korycin, Kuźnica, Sopoćkinie, Sztabin), 
drohickiego (Drohiczyn, Mielnik, Wysokie Mazowieckie), goniądzkiego (Grajewo, 
Jedwabne, Osowiec, Radziłów, Wąsosz, Wizna), kalwaryjskiego (Olita), mariam-
polskiego (Balwierzyszki, Johannsburg19, Poniemuń, Sapieżyszki) i wigierskie-
go (Bakałarzewo, Berżniki, Krasnopol, Liszków, Metele). Jako uzasadnienie dla 
udzielenia koncesji Izraelowi Jankielowi podano brak innego handlarza działają-
cego na terenie wymienionych powiatów. Zawarto jednak w dokumencie zastrze-
żenie, że gdyby w którymś z wymienionych miast osiedlił się kupiec prowadzący 
taką działalność, Jankiel utraci uprawnienia do działania w tej miejscowości.

Warunki przyznane Jankielowi były dość surowe. Obowiązywał go, pod groź-
bą utraty koncesji, całkowity zakaz handlu czymkolwiek innym, niż artykuły 
wymienione wprost w koncesji. Kupiec miał też obowiązek prowadzenia książki 
zakupu i sprzedaży (Ein- und Verkaufs-Buch).

W tekście dokumentu szczegółowo wymieniono zarówno wszystkie towary, 
jakie handlarz mógł skupować, jak i te, które sprzedawał. Obrót innymi su-
rowcami i przedmiotami był zakazany (Der Handel mit allen übrigen, hier nicht 
ausdrücklich bemerkten Waren, ist durchaus verboten). Izrael Jankiel mógł za-
tem w wymienionych wyżej powiatach nabywać od tamtejszych mieszkańców: 
pierze, dutki20, chmiel, wosk, łój, surowe skóry zwierzęce oraz szczecinę.

Znacznie dłuższy był natomiast wykaz przedmiotów, jakie kupiec mógł sprze-
dawać. Obejmował różnorodne drobne przedmioty codziennego użytku. Były to: 
zwykłe noże i widelce, igły i wyroby igielne, pokrywki do fajek, druty mosiężne 
i żelazne, lusterka, norymberskie tabakierki, ołówki i drukowane formularze21, 
dutki, drobne wyroby ślusarskie, okulary, sztuczne kwiaty, drobne wyroby to-
karskie, główki fajek, różnego rodzaju obręcze, osełki, młynki do kawy, krzemie-
nie, tanie łyżki z metalu, małe gwoździe, cienkie i grube nici, cekiny, wstążki, 

18 AGAD, Generalne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschod-
nich, sygn. III/115, s. 2–5.

19 Miejscowość niezidentyfi kowana. W pow. mariampolskim nie ma miejscowości o takiej lub 
zbliżonej nazwie, natomiast dawny Johannsburg (Jańsbork), czyli obecny Pisz, położony 
jest w innej lokalizacji.

20 Dutka — dolna część stosiny pióra mająca postać przezroczystej rurki.
21 Dosłownie: rubryki (niem. Rothsteine).
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wyroby z bursztynu, portmonetki, portfele, korale, grzebienie, szczotki do zę-
bów, wachlarze, naparstki, abażury, fi szbiny, krzesiwa, różnego rodzaju guziki, 
lichtarze, objaśniacze do świec22, nożyce, opłatki, lak do pieczętowania, lunety, 
pergamin, pędzle, szczotki do ubrań, kulki mydlane, struny, wody perfumowa-
ne, pomady oraz zwykłe perły. Wykaz przedmiotów sprawia wrażenie bardzo 
chaotycznego; artykuły nie zostały pogrupowane tematycznie. Kilkakrotnie wy-
mieniono w nim różnego rodzaju przybory do szycia.

Koncesja na handel obwoźny dawała Izraelowi Jankielowi z Kalwarii prawo 
do prowadzenia działalności handlowej. Nie mógł on sprzedawać swych artyku-
łów poza ściśle określnym terytorium. Obowiązkiem Izraela Jankiela było płace-
nie podatków i akcyzy w miejscu swego stałego zamieszkania, czyli w Kalwarii. 
Akcyzą określano specjalny podatek konsumpcyjny, który płacili mieszkańcy 
miast od wszystkich towarów przywożonych do miasta, jak też produktów wy-
twarzanych w mieście. Stanowiła obciążenie również dla ludności wiejskiej, za-
opatrującej się w miastach w niezbędne artykuły23. W tekście koncesji wskaza-
no także konsekwencje grożące handlarzowi za nieprzestrzeganie ustalonych 
w niej zasad. Po stwierdzeniu pierwszego nadużycia groziła kupcowi konfi skata 
towaru, przy kolejnym — odebranie przyznanej mu koncesji.

Tekst źródłowy
Berlin, 31 XII 1802

Koncesja na handel obwoźny wydana kupcowi z Kalwarii Izraelowi Jankielowi 
przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III, 1802

Oryg.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Generalne Dyrektorium 
Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschodnich, sygn. III/115, 
s. 2–5; j. niemiecki, karty papierowe o wymiarach: 35,5 x 22 cm.

[s. 2]
Lit. A No 57
Zur Hausier-Koncession des Juden Israel Jankel zu Kalwary

[s. 3]
Lit. A No 57
Seine Königliche Majestät von Preussen etc. etc. etc.
Unser allergnädigen Herr, lassen dem Juden Israel Jankel zu Kalwary Kal-

waryschen Kreises hiemit die Erlaubniss zum Hausier-Handel in dem Bialy-
stokschen Kammer-Departement der Provinz Neu-Ostpreussen, unter folgenden 
Einschränkungen erteilen:

Dieser Handel darf nur auf dem platten Lande und in den Städten Wasil-
kow und Odelsk im Bialystokschen; Narew und Kleszczel im Bielskschen; Dom-
browa, Koryczin, Kuznica, Lipsk, Sopoczkinie und Stabin im Dombrowaschen; 
Drohiczyn, Mielnik und Wysokie Mazowieckie im Drohiczynschen; Grajewo, 

22 Objaśniacz do świec — szczypce do obcinania knotów świec.
23 Historia państwa i prawa, t. 3, s. 54.
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Jedwabno, Ossowiec, Radzilow, Wonsosz und Wizna im Goniondzschen; Olitta 
im Kallwaryschen; Balwierzyszken, Johannsburg, Poniemon und Sapiezyszken 
im Marienpolschen; Bakalarzewo, Berzniken, Krasnopol, Liszkow und Metellen 
im Wygryschen Kreise, wo zur Zeit niemand ist, der mit den unten gennnaten 
Gegenständen Handel treibt, betrieben werden. Sobald sich aber in einer von 
diesen genannten Städten jemand niederlässt, der mit den unten angeführten 
Artikeln Handel treibt; so hört die Erlaubniss zum Hausier-Handel an einem 
solchen Orte von selbst auf, und wird deshalb die Einrichtung getroffen werden, 
dass sobald dieser Fall eintritt, der Name einer solchen Orte von selbst auf, und 
wird deshalb die Einrichtung getroffen werden, dass sobald dieser Fall eintritt, 
der Name einer solchen Stadt in dieser Konzession von dem landrätlichen Offi cio 
des Kreises, wo der Jude Israel Jankel wohnt, gelöscht werden wird.

Der Hausier-Handel darf sich nur auf folgende Gegenstände erstrecken, als:
• Einkaufs-Artikel:

— Federn,
— Federposen,
— Hopfen,
— Wachs,
— Talg,
— rohe Tierhäute, und
— Schweinsborsten;

• Verkaufs-Artikel:
— ordinäre Messer und Gabeln
— Nadeln und allerhand andere kleine Nädler-Waren, als: Deckel zu Ta-

backspfeifen und desgleichen, auch Messing- und Eisendraht,
— kleine Spiegel,
— Nürnberger Tabacksdosen,
— Bleifedern und Rothsteine,
— Federposen,
— Kleine Schlösser,
— Brillen,
— ordinäre Blumen,
— kleine Drechsler-Arbeiten,
— Pfeifenköpfe,
— Ringe allerhand Art,
— Schleifsteine,
— Kaffemühlen,

[s. 4]
— Flintensteine,
— Löffel von geringem Metall,
— kleine Nägel,
— Zwirn,
— Nähfeide,
— Flittern,
— Bänder,
— Bernstein-Waren
— Geldbeutel
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— Brieftaschen,
— Korallen,
— Kämme,
— Zahnbürsten,
— Fächer,
— Fingerhütte,
— Lichtschirme,
— Fischbein,
— Feuerstahl,
— Hemd- und andere Knöpfe,
— Leuchter,
— Lichtputzen,
— Scheren,
— Oblaten,
— Siegellack,
— Perspektive,
— Pergament,
— Pinsel,
— Kleider- und andere Bürsten,
— Seifkugeln,
— Saiten,
— wohlriechende Wasser,
— Pomade, und
— ordinäre Perlen.
Der Handel mit allen übrigen, hier nicht ausdrücklich bemerkten Waren, ist 

durchaus verboten,
Die zu führenden Verkaufs-Artikel müssen jederzeit aus einer Akzise- oder 

Konsumtions-Steuerbaren Stadt genommen werden. Der Jude Israel Jankel ist 
daher verpfl ichtet, solche aus den Städten Kalwary zu nehmen,

Ein Ein- und Verkaufs-Buch zu halten, solches von dem Konsumtions-Steuer-
-Amte zu Kalwary gegen Bezahlung des Werts, zu lösen, und bei jedem Einka-
ufe die Quantität, Qualität, auch den Wert der erkauften Waren, so wie die zur 
Stadt zum Verkauf zu bringenden, auf dem platten Lande aufgekauften, oben 
bemerkten rohren Produkte, nach vorhergegangener Revision durch das Zoll- 
und Konsumtions-Steuer-Amt des Orts, wo die Waren eingekauft, oder zum Ver-
kauf gebracht worden, darin verzeichnen zu lassen.

s. 5]
Der Wiederverkauf der oben bemerkten rohren Produkte auf dem Lande ist 

gänzlich verboten.
Wenn der Jude Israel Jankel diesen Vorschriften nicht genau nachkommen 

sollte, so hat er im ersten Betrettungsfall, Konfi skation der Ware, und im  zweiten 
Fall, den Verlust dieser Konzession sicher zu erwarten.

Der Jude Israel Jankel muss diese Konzession zum Hausier-Handel bei jeden 
Gelegenheit, wo er davon Gebrauch macht, vorzuzeigen im Stande sein, also 
solche beständig mit sich führen.

Diese Konzession ist jedoch nur auf fünf Jahre nämlich bis zum 31. Dezem-
ber 1807 gültig, und hat Impetrant nach Verlauf dieser Zeit, auf keine Weise 
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Erneuerung der Erlaubniss zum Hausier-Handel zu verhoffen, viel mehr muss 
er bis dahin für and[e]re erlaubte Mittel sorgen, wodurch er sich nach Verlauf 
dieser 5 Jahre seinen Unterhalt erwerben kann.

Schlüsslich werden alle Polizei- und Konsumtions-Steuer-Behörden hiemit 
angewiesen, den Juden Israel Jankel wenn er den obigen Vorschriften genau 
nachkommt, bei dieser Konzession zu schützen.

Signatum Berlin, den 31. Dezember 1802

[pieczęć lakowa wyciśnięta przez papier]
Auf S[eine]r Königlichen Majestät allergnädigsten Spezial-Befehl

Struensee  Schroetter

Konzession
Zum Hausier-Handel für den

Juden Israel Jankel
zu Kalwary Kalwaryschen

Kreises

Alicja Nowak, Itinerant trade license for Izrael Jankiel from Kalwaria, 
issued in 1802

Summary 
Lands seized by Prussia as a result of Third Partition of Poland were incorporated into 
the Prussian state as a province named New East Prussia. Prussian authorities have 
quickly changed the methods of administration of the captured territories. Changes 
included the status of town inhabitants, rural population and Jews. Rights of the latter 
were signifi cantly limited. In 1797, a General Statute for Jews was enacted. All Jews 
were registered in a general register. They have received so-called letters of protection, 
without which they had no right to sojourn within the province. Jewish self-government 
was abolished, and Jews were allowed to practice only a few professions, including 
itinerant trade. Such activity required an offi cial license, which determined in detail both 
the territory, on which itinerant trade was permitted, and a list of goods that the merchant 
was allowed to buy and sell.

Słowa kluczowe: Prusy Nowowschodnie, Żydzi, handel obwoźny, koncesje na handel 

Keywords: New East Prussia, Jews, itinerant trade, trade licenses


