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UDC 373.5:33(497.774:=411.16)-057.874"1924/1941" 
 
Ѓорѓи ДИМОВСКИ – ЦОЛЕВ 
 
УЧЕНИЦИ ЕВРЕИ ВО ТРГОВСКОТО УЧИЛИШТЕ 

ВО БИТОЛА 
 
Апстракт: Во статијата се зборува за учеството и боројот на 

еврејските ученици во Трговското училите во Битола до холокаустот на 
битолските Евреи во време на бугарската окупација. Во табеларни 
прегледи дадена е исцрпна статистика за бројот и успехот. Опфатени 
се и битолските Евреи учесници во НОАВМ. 

Клучни зборови: Трговско училиште, Битола, Евреи, холокауст, 
НОАВМ. 

 
  
 Трговското училиште во Битола1 било отворено во 1914 година со 

указ на српскиот престолонаследник Александар Караѓорѓевиќ, како 
двогодишно, кое работело само во учебната 1914 - 15 година, за потоа да 
прекине со работа заради воените дејствија во Првата светска војна. 

  По завршувањето на војната и воспоставувањето на српската 
власт во Битола, како почеток на работата на училиштето се смета 1922 – 
23 година.2 Училиштето на почетокот работело како двогодишно според 
програмата на Државната трговска академија во Белград, прилагодено за 
двокласно школување. Во прво време биле примани само ученици од 
Битола, Охрид, Штип кои претходно имале завршено четврти клас 
гимназија, со положен полуматорски испит. 

  Почнувајќи од 1926 – 27 година, училиштето се здобило со статус 
на потполно средно училиште со четиригодишна наставна програма, а 
бројот на учениците бил ограничен на 30, за кои била применета селекција 
при уписот, т.е. предност имале само одличните ученици. 

  Трговското училиште подготвувало солидни стручни кадри. Тие 
имале повеќе можности за вработување во градот, односно во трговијата, 
поштите, банките, осигурителните заводи, угостителството и др. 
Училиштето било примамливо особено за оние ученици чии родители 
намале можност да им овозможат студирање. Таа околност била 
интересна и за еден дел од битолските Евреи кои своите деца, по 
                                                 
1 Трговското училиште ги носело, официјално овие имиња: “Државна трговска школа у 
Битољу“ до 1927 година а после тоа “Државна трговска академија – Битољ, додека за 
време на бугарската окупација “Државна трговска гимназија“. 
2 Шест децении на плодна активност на Економско училиште “Јане Сандански“ Битола, 
1923 – 1983, Битола 1983, стр. 11. 
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завршувањето на четвртиот клас гимназија, ги праќале да го завршат ова 
училиште, по што се вработувале или кај своите родители, или во 
соодветните установи во градот. Колкав бил нивниот број, како се движел 
низ учебните години – така ги даваме нивните бројки извлечени од 
главните – матични книги на училиштето.3 

  Во учебната година 1922–23 и 1923–24 немало запишани ученици 
Евреи. 

  Во учебната 1924–25 година, запишани се следниве еврејски 
ученици: 

1. Аврам Д. Аруести 
2. Алберт Д. Касорла 
3. Виктор М. Коломонус 
4. Самоило М. Пардо 
5. Саломон А. Леви 
  Општ преглед за учебната 1924–25 година 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Многу добар  1                                          1 
Добар  2                                          2 
    
Го напуштиле 

училиштето
2                                          2 

 
  Во учебната 1925–26 новозапишани ученици во први клас нема, 

но од претходната учебна година следува: 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Добар  -         2                               2 
Повторувале -         1                               1 
 
  За наредните учебни години, почнувајќи од 1926–27 до 1930–31 

година, не постои училишна документација. Меѓутоа, имаме предвид дека 
во учебната 1925–26 година фигурираат два ученика во втори клас, а во 
учебната 1931–32 г. фигурираат ученици по класовите, втори, трети и 
четврти кои биле запишани во претходните години па можеме, со 
претпоставка, ако немало повторувачи, да ги дадеме и следниве табели:4  

 
 

                                                 
3 Главните матични книги денес се во Економско училиште “Јане Сандански“. 
4 Со оглед дека претходната учебна 1926 – 27 година немаше ученик во први клас 
останува да констатирам дека таков нема ни во втор клас во 1926 – 27г. 
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Успех-клас                       I        II       III    IV  

Вкупно 
1926-1927 Добар                               2                    2 
 
                                                                                                                               

                                                                    
Успех-клас                       I        II       III    IV  

Вкупно 
1927-19285 Добар                                             2           

2 
 
 
Успех-клас                       I        II       III    IV  

Вкупно 
1928-1929 Добар          1                                         1 
                                                                          (Касорла Б. Виктор) 
 
Успех-клас                       I        II       III    IV  

Вкупно 
19229-1930 Добар          1        1                                2 
                                                                          (Теста Б. Арон) 
                               
Успех-клас                       I        II       III    IV  

Вкупно 
1930-1931 Добар          2        1        1                      4 
                                                   (Демајо С. Нина, Леви М. Исак)6 
 
  Во учебната 1931–32 година во први клас се запишале две 

ученички : Леви А. Лујза и Садикаријо М. Сол 
  Општ преглед за учебната 1931–32 година 
 
Успех -клас  I        II       III    IV         Вкупно 

                                                 
5 Исто така, според табелата за учебната 1927–28 година новозапишани ученици биле 
само во втори калс а такви не фигурираат во наредните учебни години освен во четври 
клас кои доаѓаат редоследно запишани во претходните години. 
6 Сите табели од 1926–27 година со бројната положба на учениците се работени според 
големата можност за веројатност со споредување на претходните и наредните години и 
тоа со претпоставка дека учениците не го повториле класот. Меѓутоа и таа веројатност 
може да биде нарушена со евентуални боледувања, иселувања, или напуштање на 
училиштето. 
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Многу добар  1                           1              2 
Добар            1         1                      2 
Доволен   1       1                                 2 
 
  Во учебната 1932–33 нема новозапишани ученици во први клас. 
  Општ преглед за учебната 1932–33 година 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Многу добар            1                                1 
Го напуштиле 

училиштето 
          1                                1 

Повторувале                       1                    1 
Исклучени                       1                    1 
 
  Во учебната 1933–34 година, новозапишан ученик во први клас е 

Франко Ч. Леон. 
  Општ преглед за учебната 1933–34 година:7 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Многу добар                       1                     1 
Го напуштиле 

училиштето 
1                            1            2 

 
  Во учебната 1934–35 и учебната 1935–36 година во сите класови, 

од први до четврти, не фигурира ниту еден ученик од еврејско потекло. 
  Во учебната 1936–37 година во први клас се запишани двајца 

ученика: 
Бераха М. Јосиф и Фараџи В. Ели. 
Општ преглед за учебната 1936–37 година: 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Добар  1                  1                      2 
Повторувачи  1                                          1 
 

                                                 
7 За четврти клас не постои матична книга со оглед дека во претходната година немало 
ученици во трет клас претпоставувам дека во оваа учебна година, логично, немало 
ученици ни во четврти клас. 
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  За прв пат во учебната  1937–38 г. се запишани поголем број 

ученици: 9 од кои еден е повторувач, а 8 за прв пат. Тие се: Камхи М. 
Роза, Калдерон М. Јаков, Коломонос И. Жамила, Пардо Д. Ребека, Романо 
А. Мориц, Шами С. Реѓина, Самуило Г. Букиш. 

  Општ преглед за учебната година 1937–38 г.: 
 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Многу добар  1                                          1 
Добар  2                            1            3 
Доволен 4           1       1                    5 
Исклучени  1                                         1 
Повторувале  1          1                             2 
 
  Во оваа учебна година Теста Б. Аврам приватно го полагала 

четврти клас и положила. 
  Во учебната 1938–39 година, во прв клас биле запишани, за прв 

пат следниве ученици: Герон П. Хаим, Ишах Л. Пинхас, Соломон Ј. 
Садикарио, Естера А. Фараџи. 

 Општ преглед за 1938–39 година: 
 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Добар  2        1                                3 
Доволен  1        2                                3 
Повторувале 1        2        1                      4 
Исклучени           1                                1 
 
  Во учебната 1939–40 година запишан е само еден ученик во прв 

клас. Леа А. Вајнбергер, која дошла од Сента во Битола. 
  Општ преглед за учебната 1939–40 година: 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Добар           4                                4 
Повториле 1       1                                2 
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  Во учебната 1940–41 година, во прв клас биле запишани следниве 
ученици: Анаф Ј. Булиса, Пардо М. Јаков, Фараџи Д. Рекула. 

  Општ преглед за учебната 1940–41 година:8 
 
Успех - клас  I        II       III    IV         Вкупно 
Доволен 2                   1                     3 
Со 1 слаба                      3                     3 
Го напуштиле 

училиштето 
1                                          1 

 
 Разгледувајќи го бројот и успехот на учениците што матурирале на 

Академијата констатираме дека за сите години матурирале следниве 
ученици:9 

1931–31 година - Падро Леон, пријавувајќи се во јунскиот а 
завршувајќи во септемврискиот испитен рок. 

1934–35 година - Леви Лујза, пријавувајќи се во јунската испитна 
сесија и матурирајќи. 

1937–38 година - Теста Арон и Исак Леви, се пријавиле во јунскиот 
а завршиле во септемврискиот испитен рок.10 

Во априлската војна набргу пристигнала и бугарската власт во 
Битола. Според некои соопштенија11, во градот била формирана училишна 
инспекција со задача комисиски да ја испита положбата на училиштата. 
Проблемот со запишаните ученици 1940–41 година, се решил на тој начин 
што на сите им била призната годината, односно, класот што го 
посетувале во таа година без оглед на покажаниот успех, со тоа што таа 
клаузула требало да се стави во прозивниците како легализирана од 
училишната инспекција. Всушност, оваа комисија, работела согласно со 
ракописот од Министерството за просвета од 15. VIII 1941 година, точка 
4, кој се однесува на учениците од Македонија и Моравско (дел од Србија 
што припаднал под бугарска окупација во Втората светска војна)12, со 
оваа клаузула биле опфатени и седум ученици од еврејско потекло во 
Академијата. 

                                                 
8 Бидејќи во април 1940 година започнала војната, оваа учебна година регуларно не 
завршила. Учениците не добиле крајни белешки. Успехот го даваме онака како што е во 
главните книги. 
9 Главни протокол завршног испита Државне трговачке академије-Битољ. 
10 Можно било некои ученици да полагале приватно, меѓутоа во протоколарната книга 
такви не најдов. 
11 Пет децении Економско училиште “Јане Сандански“, Битола, стр. 42. 
12 Ѓорѓи Димовски, Битолските училишта до 1918 година со посебен осврт за гимназијата 
до 1945 година – Зборник Гимназијално образование во Битола, Битола, 1965 година, 
стр.75, ф. 179. 
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За време на бугарската фашистичка власт, Трговската академија во 
Битола била со официјален назив – Државна трговска гимназија. Начинот 
на работа и организација бил според бугарскиот училишен систем, со 
нагласок на националната група предмети т.е. бугарски јазик, историја и 
географија, предавани од професори – Бугари. 

  Училиштето (Трговска академија) отпочнало со редовна работа 
преку изведување на матурските испити кон крајот на септември 1941 
година, всушност, со што отпочнала и новата учебна 1941–42 година. За 
жал, немаме архивски документиран материјал за да го проследиме бројот 
и успехот на учениците Евреи во временскиот период на окупацијата. 
Меѓутоа, и покрај немањето на сочувани училишни документи, со 
сигурност се знае дека учениците од еврејско потекло го посетувале ова 
училиште и логично би било тие да се оние ученици кои во претходните 
години учеле во прв, втор, трет и четврт клас а такви имало четири. 

  Од вкупната расположлива документација го проследуваме 
следниов табеларен преглед за бројноста на еврејските ученици во 
Трговското училиште Битола: 

  Табеларен преглед на бројот на учениците по класови, години и 
општо.13 

 
 

 
 

                                                 
13 Главните матични книги денес се во Економско училиште “Јане Сандански“. 
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Успехот на учениците по класови и општо за сите години14 

 
 

                                                 
14 Успехот на учениците Евреи во Трговското училиште (Академија) е работено врз 
податоците од главните книги на училиштето.  
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  Во рамките на Трговското училиште, за време на владеењето на 
Кралството Југославија, постоеле и вонучилишни активности. Тие се 
одвивале во литературната дружина  “Иван Гундулиќ“ и нејзините секции: 
“Друштво на трезвена младина“, “Спортско друштво“, “Подмладок на 
јадранска стража“ и др.15 

  Низ сите секции, како и впрочем низ предметите од редовната 
програма се настојувало да се развива српскиот национален дух, всушност 
била спроведувана зацртаната денационализација кај учениците и 
младите. 

  Меѓутоа, кај младите, покрај желбата за учење мотивирано со 
вработување, почнале да се шират и некои нови струења, особено пред 
почетокот на Втората светска војна, кога во градот почнало да се врши и 
идејна поларизација во Трговската академија, тогаш веќе се формира 
прогресивно јадро, но се формирало и јадро на режимски определени лица 
како меѓу учениците, така и меѓу професорите: „лотиќи“ кои биле 
наклонети кон фашистичката идеологија. По казна, во тоа време бил 
испратен професорот Арпад Лебел, Евреин од Банат.16 

 

 Професорот Арпад Лебл 
  
Професорот Лебл зад себе имал големо револуционерно–

комунистичко минато. Доаѓајќи во Битола, од друга средина, мошне бргу 
ја воочил политиката на големосрпската власт за денационализација на 
месното население, лесно и брзо се зближил со прогресивните ученици во 
исто време станувајќи еден од најомилените професори, особено во 
                                                 
15 “Шест децении...“ стр. 16. 
16 Арпад Лебл, покрај со редовната, работа, работел и на литературно поле, го 
интересирале: естетиката, есеистиката. Пишувал историски написи. Во книгата “Lutanja i 
stradanja” го изнел својот револуционерен и творечки пат. 
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времето на таканаречената “битолска ученичка афера“, време во кое 
режимски определените професори ги напатствувале учениците. Аферата 
го разбранувала граѓанството во Битола. Целата учебна година минала во 
напнатост, сослушувања, изјави, закани. Прогресивното јадро ја имала 
поддршката од професорот против професорите напастници.17 Тоа ги 
охрабрило мнозина ученици кои уште повеќе по број пристапиле кон 
прогресивното јадро, со што поголем број станале и членови на СКОЈ, во 
тоа време единствената напредна младинска организација во чија 
програма најправилно биле поставени двете суштински одредници за 
Македонците – националното прашање и социјалното. Учениците Евреи, 
исто така, ја прифатиле комунистичката платформа антифашистички 
ориентирани. И во нивните редови имало членови на СКОЈ „...покрај 
читањето на марксистичка литература се зборувало против 
експлоататорите, против буржоазијата а за национална и социјална 
слобода... имавме задача да учиме и да читаме дела од светската и друга 
прогресивна белетристика особено дела од Горки, Синклер, Барбис, 
Травен, Џек Лондон и други“...18 

  Учениците, раководени од СКОЈ, на состаноците од 
Литературната дружина, „...немилосрдно ги критикувале реформите на 
профашистичките и љотиќевските актери. Особено, во сеќавање ми остана 
рефератот на Мите Богоевски, насловен ‚Имела‘, кој беше оценет како 
еден од најуспешните во поглед на исмејувањето и критиката на 
експлоататорската власт на режимот на стара Југославија. На состаноците 
ги критикувавме рефератите на љотиќевците, а исто така нашите 
активности во 1940–41 година ги одвивавме и на журевите во куќите на 
нашите соученици, како што беше Мориц Романо, Ели Фараџи... Покрај 
тоа, постоеаја и други воспитни и скоевски групи во пониските класови.“19 
Освен журевите како легална форма на одржување на состаноци биле 
користени и прошетките на Пелистер, Трновски манастир, Буковски 
манастир, Сива Вода и други излетнички места во околината на градот. 

  Илегалните состаноци, противрежимските истапи во 
Литературната дружина, вклученоста на учениците Евреи, набрзо била 
предмет на истрага. Бановиската власт во Скопје со службено писмо 
побарала „...да се испита случајот на комунистичката пропаганда меѓу 

                                                 
17 Aрапад Лебл, Омладина се спрема за НОВ и револуцију у ватри прогањања и акција 
1937–1941. Зборник АСНОМ – остварување на идеите за создавање на македонска 
држава и неговиот меѓународен одглас и одраз, Скопје, 1977, стр 366. За оваа афера види 
поопширно кај Борис Ставревски, Преспанци во трговската академија во Битола, 
“Прилози“, бр 32–33, Битола, 1980, стр 228-232. 
18 Благој Иљовски, Некои сеќавања на годините 1938–1942 година, Зборник – Битола и 
Битолско во НОВ, 1941 и 1942 година, книга II, Битола, 1978, стр. 166–7. 
19 Борис Ставревски, Преспанци во трговската академија во Битола, “Прилози“, бр 32–33, 
Битола, 1980, стр 228-232. 
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учениците кои се од Битола, за да се контролира нивното движење, 
особено ноќе. За ова, до директорот, извештај поднел професорот Новак 
Радовановиќ од четврти клас на 3. III 1939 година, во кој потврдил дека 
сите ученици од неговиот клас одржуваат ноќни состаноци во домот на 
ученикот Мите Богоевски... По ова директорот ја известил бановата 
управа во Скопје, нагласувајќи дека постојат ученици со комунистички 
идеи и барања за автономна Македонија.20 

  По учебната 1939–40 година следат настаните по Априлската 
војна. Училиштето сега продолжува со работа со бугарски наставен јазик 
и национална програма. 

Учениците ја продолжиле својата дејност засилувајќи ја својата 
илегална организација потпрена врз комунистичка идеологија и 
македонска основа, притоа конфронтирајќи се и со новата училишна 
власт. Училишната власт, пак, била помогната од легалната фашистичка  
оранизација „Бранник“ со задача да ги прибере и воспита во фашистичка 
идеологија младите, се разбира окупаторската власт на ова наишла на 
отпор од напредните ученици – скоевци, вклучително и учениците Евреи. 
Со желба да го придобие населението, окупаторската власт се обидела да 
го разедини македонското ткиво и другите народности - Евреите, Турците, 
Власите. Кон Евреите се вршени бројни репресии, им биле поставувани на 
облеката жолтите sвезди, на сите над десет години, им било забрането да 
се движат од десната страна на реката Драгор, дуќаните им биле 
обележени. Овој принцип, не ги разединил битолчани, особено младината 
која уште пред тоа се имаала антифашистички определено. Одбивајќи ја 
пропагандата кој била „со задача да шири омраза спрема еврејското 
население, безуспешно, затоа што немала одsив меѓу населението. 
Бугарскиот окупатор не успеал да ги изолира еврејските припадници, 
напротив, тие биле во сите раководни тела... партизански одреди и воени 
единици.21 Трајче Груевски, сведочи, колку Евреите биле вклучени во 
СКОЈ и колку била значајна и нивната антифашистичка борба „...СКОЈ 
имаше околу 400 членови, на еден состанок на месниот комитет се 
зборуваше за еврејската младина и нејзиното вклучување во СКОЈ, како и 
народоослободителното движење.“22 Соломон Садикарио–Мо, Мориц 
Романо, Ели Фараџи, Жамила Коломонос, Роза Камхи, биле во СКОЈ од 
1941 година, а Леон Фараџи, Рамина С.Шами, Естреја Фараџи од 1942 
година. А во истата година Роза Камхи, Арон Теста, Жамила Коломонос, 
Соломон Садикарио–Мо станале членови на КПЈ. 

                                                 
20 Ibidem 
21 Zamila Kolonomos, Poslovice, izreke I price sefardskih Jevreja makedonije, Beograd 1978, 
str. 21. 
22 Д-р Трајче Грујоски, Реконструкција на партизанската организација во Битола, стр. 
101–2. 
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  Роза Камхи раководела со партиска ќелија станувајќи член на МК 
на СКОЈ, додека од 1943 година станала член на највисокото раководно 
тело на градот - МК на КПЈ.23 Лео Франко бил член во одборот на 
Народна помош при месниот комитет на КПЈ со кој успешно раководел 
Исак Серфати. 

  Роза Камхи пак формирала неколку групи на симпатизери со кои 
разработувала илегален материјал, изнаоѓала станови за илегални средби, 
собирала помош. 

Жамила Коломонос, преку бившиот ученик Исак Леви била 
задолжена за работа со еврејската младина. Организирала три женски 
групи, со 14 членови, една група на кандидатки за СКОЈ и една воспитна 
група. Ученикот Саламон Садикарио формирал своја група со млади 
Евреи... „Oвие групи добиваат задача да формираат уште по една 
младинска група. Знам дека Садикарио имаше една своја група со три 
члена Евреи – Виктор Мешулам, Пепи Песо и Ментеш Исак, а Мориц 
Романо и Ели Ферџи беа во други групи...“24 

 
Саламон Садикарио–Мо 
 
  Во периодот кога се организирани партизански одреди, на 

симпатизатерите и организаторите им била давана задача да собираат 
помош како поткрепа за идните партизани. Евреите во училиштето 
                                                 
23 Јорго Ристевски, Реконструкција на партизанската организација во Битола, стр 97, 
Морис Шами, Реконструкција на партизанската организација во Битола, стр. 143–145. 
24 Андон Поп Андонов, Реконструкција на партизанската организација во Битола, стр. 
133.; Морис Шами, Реконструкција на партизанската организација во Битола, стр. 143–
45. 
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максимално се организирале за таа цел. Се истакнувале: Пардо Дарио, 
Ребека Кетикоја кои „...преку кругот на своите пријатели кои потекнувале 
од побогатите еврејски фамилии собирале народна помош,25 додека домот 
на Шеми С. Реина бил претворен во вистински склад на народна помош. 
Реина ги ангажирала и своите сестри. Естреа А. Фараџи, исто така, со 
успех работела меѓу својата младина...“ 

  Бугарската полиција, со нејзините бројни соработници му влегува 
во трага на илегалното антифашистичко движење. Во априлскатa провала 
на битолската партиска организација биле затворени 11 Евреи. А Мориц 
Романо и Ели Фараџи биле осудени на повеќегодишен затвор, но 
провалата натаму не се проширила. Окупаторот во ниеден момент не 
успеал да најде соработник меѓу еврејското население. 

  На почетокот од 1943 година некои млади Евреи се подготвувале 
за партизани, окупаторот ги разоткрил. На 11 март 1943 година скоро сите 
Евреи биле депортирани. Жамила Коломонос и Роза Камхи на 10 март 
1943 г. излегуваат во илегала. А Саламон Садикарио и неговиот брат 
Симо Садикарио, заминуваат во илегала засолнувајќи се кај Боро 
Алтипармак затоа што „...тогаш врските со партизаните биле укинати. На 
крајот кога добив врска, целата група, по 20 дена ја испратив горе, во 
партизани...“26 На пат за партизани Роза Камхи била откриена и затворена. 
Осудена била од воениот прек суд на 15 години затвор во битолскиот 
затвор - Црн Мост, ќелија број 9. Таму таа веднаш се вклучила во 
партиската работа на политичките затвореници, станувајќи член на 
затвореничкото раководство. Мориц Романо и Ели Фараџи ја издржувале 
робијата во друг затвор, останувајќи до крајот на окупацијата - не биле 
депортирани. 

  Учениците Евреи кои успеале да се вклучат во партизанските 
одреди “Даме Груев“, “Јане Сандански“, “Гоце Делчев“ ги минале сите 
борби, напори и тешкотии заедно со останатите битолчани. Тие не се 
истакнувале само како борци, туку и како агитатори кога влегувале во 
селата, одржувајќи говори, митинзи. Соломон Садикарио–Мо и Жамила 
Kоломонос биле забележливи оратори во Партизанскиот одред “Гоце 
Делчев“, додека со одлуката од август 1943 година на Штабот од Втората 
оперативна зона за формирање на Првиот баталјон „Мирче Ацев“ за 
поставување на раководен кадар стои: „Командниот дел  втора 
чета...пол.(итички) ком.(есер) – ‚Мо‘... Командниот дел од трета чета 
заменик пол.к. ‚Цвета‘ (Жамила) која потоа заминала во Македонско-

                                                 
25 Жените во НОВ 1941 – 1945, Зборник на документи за учество на жените од 
Македонија во народоослободителната војна и Револуцијата 1941 – 1945 (Избор, 
редакција и коментари: Д-р Вера Весковиќ Вангели и Марија Јовановиќ), Скопје, 1976, 
стр 188. 
26 Боро Алтипармак, реконструкција...стр.209. 
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косовската ударна бригада и била заменик комесар на баталјон. Во 
декември 1944 година била избрана за член на ПК СКОЈ, а пак Саламон 
Садикарио–Мо „...храбро загинал како политички комесар на баталјон...“ 
во третата чета на Македонската ударна бригада во Кумановско, 1944 
година, непосредно пред завршувањето на војната.27 

  Роза Камхи, по капитулацијата на Бугарија, веднаш се 
присоединила кон народноослободителната војска. 

  Во знак на сеќавање на своите сограѓани - битолските Евреи, 
граѓаните на местото на нивното живеалиште подигнаа скромна спомен-
плоча. 

 
 
Резиме: Учеството на битолските Евреи во прогресивно-

револуционерното движење на Битола и Битолско, како и во севкупната 
историја на градот во периодот пред Втората светска војна и за време на 
нејзиното траење, е нодбеглив дел. Заради тоа, во статијата се зборува за 
учеството и бројот на еврејските ученици во Трговското училите во 
Битола, с# до холокаустот на битолските Евреи во време на бугарската 
окупација. Во табеларни прегледи дадена е исцрпна статистикане само за 
бројот на учениците Евреи, туку и за нивниот успехот. Опфатени се и 
битолските Евреи учесници во НОАВМ и потенцирана е нивната 
храброст, поѝртвуваност и посветеност во борбата против бугарските, 
германските и истанатите фашисти. 

 
Resume: The participation of Bitola’s Jews in the progressive-

revolutionary movement in Bitola and its vicinity as well as in the entire history 
of the city in the period before and during the Second World War is an 
unavoidable chapter. Due to that fact, this work is about the participation and 
the number of participants of Jews scholars of the Trade School in Bitola in that 
movement until the holocaust of Bitola’s Jews under the Bulgarian military 
occupation. Table review of this work offers detailed statistic data not only 
about the number of Jewish scholars but also about their school achievements. 
This work speaks about Bitola’s Jews participants of NLAWM accenting their 
courage, devotion and dedication to the fight  against Bulgarian, German and 
other fascists 

 

                                                 
27 Бено Русо, Учеството на битолските Евреи во НОВ, Јубилеен весник “Пелистер“, 
Битола, бр.3, од 22 април, 1971 година, стр 8. 
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