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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Друга свеска у едицији Научноинформативна средства о архивској
грађи Архива Војводине обухвата каталог одабраних садржаја докумената из
фонда Слободни војни комунитет Петроварадин (Peterwardeiner Militar
Kommunität), 1702–1918, за период 1788–1791.
Аналитички описи су груписани по годинама евидентирања предмета и
према инвентарним јединицама (кутијама).
Код сваког аналитичког описа, број с леве стране, испред текста описа
садржаја предмета, представља архивски број предмета. Комбинација броја
инвентарне јединице и броја предмета у оквиру ње, је архивска сигнатура
предмета. У доњем левом углу, испод описа садржаја предмета, дата је
атрибуција о језику. Предмети у оквиру Фонда су написани већином на
немачком, а само мањи број предмета је написан на латинском и другим
језицима.
У горњем левом углу аналитичког описа, изнад описа садржаја предмета,
дати су подаци о датуму и месту настанка, а у горњем десном углу изворна
сигнатура предмета. У доњем десном углу, налази се податак о броју листова
у предмету.
У наставку текста садржаја предмета често је дата напомена којом
обрађивач износи своја запажања која се тичу аналитичког описа и
која помажу лакшем схватању предмета, али нису саставни део текста
аналитичког описа.
На почетку књиге се налази Речник мање познатих речи и појмова,
а на крају помоћни научноинформативни апарат: Именски, Географски,
Предметни и Предметно-тематски регистар. Регистри упућују на аналитичке
описе, тако што су код сваке одреднице наведене сигнатуре предмета (број
кутије/број предмета) у којима се они налазе, а одреднице су наведене
азбучним редом.
У Именском регистру су дата презимена и имена људи који се помињу
у аналитичким описима. Презимена су транскрибована, а у заградама je дат
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оригиналан начин њиховог писања, онако како су она записана у предметима.
Имена су делом транскрибована, а делом су наведена према језику народа
којем особа припада, ако је то било могуће утврдити на основу презимена и
детаљном обрадом грађе.
У Географском регистру је код појединих, мање познатих географских
одредница за места или срез у којем се место налазило, у загради наведен и
оригиналан начин писања.
Исте предметне одреднице су дате у: Предметном и Предметно-тематском
регистру. У првом регистру су сређене азбучно, а у другом су класификоване
према темама, такође азбучним редом. У Предметно-тематском регистру је
избегнуто понављање сигнатура аналитичких описа уз одреднице, с обзиром
на то да су већ наведене у Предметном регистру.

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

– AM
– Б. д
– Б. м.
– Б. с.
– В.
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Аустријска монархија
Без датума
Без места
Без сигнатуре
Види

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ПОЈМОВА

Акциза (Accis)

Порез на право точења алкохолних
пића у комунитетима.

Асесор

Помоћник у служби, члан судског
већа, помоћник судијин; помоћник
старешине надлештва.

Бећари

Лица привремено насељена у 		
Петроварадину.

Бећарска главарина

Бећари су плаћали посебан порез, заштитни порез, тзв. бећарску главарину
(Schutzgeld).

Градска администрација у
Петроварадину

– Градски судија,
– Градски саветници,
– Градски писари,
– Послужитељи,
– Дворски агенти,
– Градски баждар,
– Градски хирург.

Депозит

Улог, дати или примати на чување.

Ерар

Државна имовина, државна
(или земаљска, градска) благајна.
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Еснаф

Еснаф или цех је занатско удружење,
односно група људи који раде исти посао, занат, па се удружују ради остваривања својих права и виших циљева.
Еснаф је имао свог председника, одбор,
заједничку касу, еснафска правила.

Еснафске привилегије
(Zunft Privilegien)

Славонско-сремској граници могућност да занатлије свих струка буду уједињени у главно еснафско удружење и
да у својим правима буду изједначени
са осталим занатлијама у Угарској и
„наследним аустријским земљама”.
			
Канцелиста
Канцеларијски службеник, заклети
писар.
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Клафтер

1. Хват (или клафтер).
2. Мера за мерење дрва.

Контрибуент

Порески обвезник. Реду контрибуената
припадала су она лица која нису испуњавала све услове потребне да се стекне
грађанско право, па према томе нису поседовала грађанско писмо.

Контрибуција

Заједнички принос, порез, ратни намет
који се узима у новцу у окупираном
делу непријатељске државе.

Магистрат

1. Првостепена власт за војне комунитете
2. Градско поглаварство.

Магистратске благајне

1. Провентна благајна,
2. Сирочадска благајна,
3. Депозитна благајна.

Мотика

Мера за винограде = 200 квадратних
хвати.

Петроварадин

1. Унутрашњи град (Доња тврђава)
2. Предграђе Мајур (Лудвигов дол)
3. Предграђе Роков дол

Провизор

1. Управник
2. Судија властелинског суда
3. Апотекарски помоћник

Провинцијал

Цивилна територија, превасходно се
мисли на жупаније.

Регуламент

Пропис, правилник, наредба.

Рескрипт

Писани одговор владара или неког
високог тела подређеним телима и
установама на питања, молбе и сл.,
распис, царска наредба, рескрипција.

Синдик

Правни заступник, представник,
пуномоћник, правни саветник (неке
заједнице, установе, државног
надлештва, предузећа и сл.); пословођа,
секретар трговачке коморе; опуномоћени службеник.

Тагверк (Tagwerk)

1. Порез по једном откосу ливаде
2. Земљишна мера (2 тагверка су чинила једно јутро).

Фиртелмајстер
Фортификација
вој.

Комунитетски комесар.
1. Наука о утврђивању положаја,
2. Утврђење, утврђено место,
3. Утврђивање, подизање утврђења.

Шанац (нем. Schanze)
вој.

1. Прва линија одбране Тврђаве.
2. Пољско утврђење, ров.
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ПРЕДГОВОР

Фонд Архива Војводине Ф. 7 – Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918) (Peterwardeiner Militar Kommunität), садржи архивску грађу која обухвата период од 1702. године до 1918. године, а категорисан је као
фонд од изузетног значаја. Списи су већим делом сачувани и смештени у 864
кутијe, а књиге су половично сачуване и има их 254. Документа су углавном
написана на немачком језику, готицом, а само мањи део грађе је написан на
латинском и другим језицима.
Садржај грађе овог фонда чине: наредбе, уредбе и нацрти Магистрата,
подаци о оснивању и унутрашњој организацији Слободног војног комунитета, изводи из записника са седница, избори и именовања чланова магистратске управе, нормативна акта о регулисању надлежности и задатака
магистратске управе, записници са седница Магистрата, деобе и издавања у
закуп магистратског земљишта и спорови у вези с тим, месечни извештаји о
стању пољопривреде, спорови око разреза пореза и приреза, извештаји болница и подаци о организовању здравства, завршни рачуни и извештаји о
организацији занатских и трговачких удружења, оснивање и делатност задужбина и др.
Грађа је сређена према принципу провенијенције, тј. према првобитном
поретку, односно сигнатурама исписаним на полеђини сваког предмета. Изузетак чине списи без сигнатуре и списи разврстани по тематским групама.
Тематских група има укупно 67, нпр. тематска група бр. 12 означава документа која припадају привреди, трговини, занатима и саобраћају; број 13 означава сирочадску имовину; број 20 представљају оставински предмети; број 21
списе о црквама и школама; број 36 кривични предмети, број 51 туторство.
Предмете који имају деловодни број груписали смо у зависности од сигнатуре на полеђини и година којима припадају, у следеће групе: 1. Судски
списи – ознака Ј., 2. Економски списи – ознака Oe. P, 3. Црквено-школски
фонд и 4. Болнички фонд.
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Другa свеска аналитичких описа одабраних садржаја докумената за Ф.
7 Слободни војни комунитет Петроварадин обухвата списе (23 кутијe) од
1788. до 1791, тј. од године када је донет Регуламент којим је престала да
постоји Слободна стрељачка компанија до 1791. године када је окончан Аустријско-турски рат.
Петроварадин је 1787. године фактички и формално добио статус комунитета, добио је Магистрат који су чинили градоначелник и четири заклетника, као и поделу становника на грађане, контрибуенте и друге. За Фонд је
урађен и нови сумарни инвентар са ширим подацима.
Одбир предмета, аналитичке описе, као и пратећи нучноинформативни
апарат је урадила, и приредила за публиковање Данијела Бранковић, архивски саветник. Аналитичке описе за предмете на латинском језику је урадио
мр Дејан Јакшић, архивски саветник.

Историјска белешка о фонду
Слободни војни комунитети Петроварадин, Карловци, Земун, Брод,
Стара и Нова Градишка у Славонско-сремској граници основани су средином XVIII века да би граничари имали где да продају своје пољопривредне
производе, да користе занатлијске услуге и купују трговачку робу. Друштвено-економски односи у Граници не могу се замислити без доброг познавања институција слободних војних комунитета, основаних ради унапређења
привредног живота у Славонско-сремској Војној граници.
Петроварадин је старо насеље, а Римљани су га као већ постојеће насеље
у I веку утврдили и назвали га Кузум (Cusum). У средњем веку Петроварадин
се налазио у саставу Краљевине Угарске. Краљ Бела IV даровао је Петроварадин калуђерима, који су ту сазидали манастир Белфонс и подигли утврђење
ради заштите својих поседа.
У доба надирања Турака у Средњу Европу Петроварадин је постао значајна карика у ланцу пограничних војних утврђења која су зауставила њихов
продор у Угарску. Петроварадин је пао у турске руке 29. јула 1526. године.
За време турске окупације уживао je статус села тј. вароши, а затим касабе.
У њему су живели Срби и Турци. За време турске владавине Петроварадин
није уживао посебан војни значај.
После пораза код Харшања, Турци су напустили Петроварадин без борбе, али су успели још једном да га поврате, да би Аустријанци коначно заузели овај град-тврђаву 1691. године.
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Након истеривања Турака из Славоније и Срема у великом Аустријско-турском рату основани су у Осијеку: Славонски генералат и Славонски
коморски инспекторат. На чело Славонског генералата постављен је гроф
Гвидо фон Шторемберг, за команданта Осјечке тврђаве генерал Карло фон
Крој, а за команданта Петроварадинске тврђаве генерал барон Јохан Кристијан фон Нехем. Под влашћу генерала фон Нехема био је не само Петроварадин, него и његово залеђе, с обе стране Дунава.
Када су Турци 18. октобра 1690. године преотели Аустријанцима Београд,
у Петроварадину су подизана нова утврђења на месту старе турске тврђаве.
На предлог Дворске коморске комисије, која је била упућена у Славонију и Срем да заведе државни поредак у крајевима ослобођеним од Турака,
цар је 16. маја 1698, наредио да се у Петроварадину оснују: Коморски провизорат и Тридесетничарски уред.
Петроварадин се након протеривања Турака краће време налазио под
управом петроварадинског команданта. У њему је у то време живело свега
тридесетак породица, претежно немачке народности.
Дворска коморска комисија је 1. јануара 1702. године усвојила
Седамнаест тачака ослобођења које су поднели петроварадински
становници. Усвајањем ових тачака становницима Петроварадина је било
дозвољено да се конституишу у општину и оснују насеље градског типа –
комунитет. Тако је Петроварадин постао коморска варош над којом је због
значајних фортификација Тврђаве, војну власт али делимично, и даље имао
петроварадински командант.
Петроварадин би остао коморска варош да Аустрија није била приморана да, после безуспешног рата са Турцима 1739. године, уступи Београд
Турској, и све раније освојене области јужно од Саве и Дунава. Губитком
Београдске тврђаве поново је порастао војностратешки значај Петроварадинске тврђаве и њеног залеђа.
После закључења Београдског мира, а због одбране нових граница према
Турској, ужурбано је реорганизована Војна граница.
Према Регуламенту од 29. јула 1747. године образоване су на пограничном славонском и сремском подручју уз реку Саву, три граничарске регименте: Петроварадинска, Бродска и Градишка. Оснивањем граничарских
регименти на подручју Славоније повезао је барон Енгелсхофен, комесар
за успостављање Славонско-сремске границе уређење двеју компанија (у
Петроварадину и Земуну) слободних стрелаца у једну. У Петроварадину је
1748. године била основана Слободна стрељачка компанија (Frei Schützen
Compagnie), а у Земуну то није учињено. Уместо тога, у Земуну, Карловцима,
Броду и Старој Градишки основани су слободни војни комунитети. Регуламент барона Енгелсхофена, потврдио је Дворски ратни савет 10. марта 1751.
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године. Тај правни акт састојао се од 21 члана, а односио се на дотадашњу
коморску варош Петроварадин и мајуре који су му припадали.
Регуламентом је петроварадинским становницима била загарантована
унутрашња управа. Слободни стрелци су и даље могли да се баве својим грађанским занимањима и били су ослобођени војне службе. Једино су били дужни да у случају напада бране Тврђаву од непријатеља.
После увођења Регуламента, становништво у Петроварадину се делило
на грађане и бећаре. Грађани су били дужни да плаћају порез у зависности
од имовине коју су поседовали бавећи се својим занимањем, док су бећари,
лица привремено насељена у Петроварадину због посла, плаћали бећарску
главарину (Schutzgeld). Становници Петроварадина тог доба су били Немци,
Чеси, Хрвати односно Славонци – католици, а у мањој мери Срби, Јермени,
Цинцари и Јевреји.
Слободна стрељачка компанија и слободни војни комунитети су основани да би становници у Славонско-сремској граници имали где да продају
своје пољопривредне производе и купују робу широке потрошње. Комунитети су, дакле основани ради јачања привредног живота у Граници и побољшања економског положаја граничара у Славонији и Срему. Због промењених политичких прилика у Аустријској монархији 80-их година XVIII
века, били су укинути неки војни комунитети у Славонско-сремској војној
граници.
Према Регуламенту донетом 1. новембра 1787. године за преостала три
војна комунитета: Петроварадин, Земун и Карловце, било је предвиђено да
војни комунитети буду привредни центри, насељени трговцима и занатлијама, у којима ће се откупљивати и прерађивати пољопривредни производи
граничара. Комунитети су након доношења Регуламента остали потчињени
Славонској генералној команди. Становништво се према Регуламенту делило на грађане и контрибуенте. Грађанима су се сматрала сва она лица која су
поседовала грађанско право (Bürgerbrief), док су контрибуентима припадали
људи који нису испуњавали услове да стекну грађанско право.1 У Петроварадину су били у употреби немачки, а у Буковцу српски и немачки језик.
Регуламентом из 1787. године престала је да постоји Слободна стрељачка компанија, а Петроварадин је и фактички и формално добио статус
комунитета, а његово уређење је било усклађено са уређењем других комунитета.
Право грађанства (Bürgerrecht) у Комунитету је могао стећи миран и поштен човек који
цени рад, газдовање и није склон пијанству, хазардним играма и другим пороцима. Осим тога,
лице које је желело да стекне право грађанства морало је добро да познаје професију којом се
бави и да поднесе доказе да је способно да издржава себе и своју породицу. Према: Слободан
С. Радовановић, Петроварадински комунитет 1702–1849, Петроварадин, 2006, 280.
1
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Петроварадин је 80-их година XVIII века постао средиште Славонскосремске војне границе. Поред Генералне команде у Петроварадину су се
налазили: Апелациони суд, Делегирани војни суд, Тврђавска команда и друге високе војне установе.
Најважније привредне гране у Комунитету су биле: трговина, занатство
и виноградарство. Петроварадински трговци су извозили житарице,
брашно, вино, со, мануфактурне и фабричке производе, док су увозили
кафу, текстил и говеђу кожу. Захваљујући успешним интервенцијама барона
Волферсдорфа, заповедника Славонске границе, код Дворског ратног савета,
царица Марија Терезија је 1. септембра 1768. године подарила занатлијама
Еснафску привилегију у Славонско-сремској граници. Тако су занатлије свих
струка биле уједињене у главно еснафско удружење и у својим правима се
изједначавали са осталим занатлијама у наследним аустријским земљама у
Краљевини Угарској. За седиште Главног еснафског удружења био је одређен
Петроварадин, док су у осталим војним комунитетима и штапским местима
основани филијални еснафи који су били потчињени главном еснафском
удружењу у Петроварадину. Према Еснафској привилегији петроварадинске
занатлије су распоређене у 12 еснафских удружења, што се задржало до 1832.
године када је на молбу Магистрата дошло до реорганизовања еснафа па су
занатлије биле распоређене у шест удружења.
Петроварадин је у револуционарној 1848. години, за разлику од Земуна
и Карловаца који су активно учествовали у политичким збивањима, остао
пасиван. Узрок пасивности петроварадинских становника треба тражити у
њиховој националној припадности и његовом односу на територијално залеђе Петроварадина, као и у чињеници да је насеље Петроварадин било подређено фортификацијама Тврђаве, која је у јесен 1848. године прешла у руке
Мађара. За разлику од Петроварадина, Буковац је имао значајну улогу 1848.
године у Српском народном покрету. Представљао је заправо предстражу
Карловаца према Петроварадинској тврђави и служио као веза између припадника Српског народног покрета у Бачкој и Главног народног одбора у
Карловцима.
Са опадањем значаја Петроварадинске тврђаве у XIX веку као војностратешког центра на југу Аустријске монархије према Турској, почео је замирати и привредни живот у Петроварадину. Ово привредно умирање Петроварадинског војног комунитета још више је убрзао његов сусед на левој обали Дунава – Нови Сад, који се из некадашњег малог насеља Рацког Шанца,
преко пута Петроварадинске тврђаве, развио у моћан трговачки и занатски
центар.

17

Слободни војни комунитет Петроварадин
(1702–1918)
Каталог одабраних садржаја докумената
(1788–1791)

Кутија 16
1788.
4.

23.

24.

1787. новембар 6, Петроварадин
Ј. 7
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Магистрат да је
госпођа фон Беранег (von Beranegg), рођена фон Винкелсбург (von
Winkelsburg) 6. јуна 1787. године приложила 1.000 форинти у Сирочадску благајну у корист Јозефа Фридигера, купивши кућу поштара
Фридигера у Мајурима, број 28 за 2.015 форинти.
Немачки.
2 листа
1787. новембар 23, Нови Сад
Ј. 37
Јожеф Ковач (Kovacs), царски саветник и бивши поджупан Бачке жупаније, за потребе крчме које је закупио у Бајши, куповао је
пиће од Петроварадинаца. Од грађанина Кристијана Фаринаријуса
(Farinarius) купио је стару ракију, 12 урни по цени од 11 форинти за
сваку, исплативши већ раније 60 форинти. Незадовољан испорученим захтева од Магистрата да дотични или испоручи ту количину
ракије бољег квалитета или регулише стари дуг.
Латински.
2 листа
1787. новембар 27, Петроварадин
Ј. 39
Пител (Pythel), градски саветник из Петроварадина извештава Јозефа
Ковача, поджупана Бачке жупаније, о проблему насталом док је Петар
Радуловић, трговац са територије Бачке жупаније, купио од Кристијана Шауба (Schaub), трговца брашном из Петроварадина, 12 акова ракије за укупно 60 форинти. Градски саветник сматра да је проблем
настао Радуловићевим немаром и да је наплата могућа само судским
путем, на основу купопродајног уговора.
Немачки.
11 листова
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25.

27.

28.

30.

33.
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1787. децембар 7, Петроварадин
Ј. 56
Изјава Јакоба Гергинчевића, становника Петроварадина, упућена
Магистрату поводом тужбе коју је против њега поднео Алекса Георгијевић, становник Новог Сада, а поводом настале штете у винограду
Георгијевића у четвртак, 20. септембра 1787. године. Тога дана су коњи
у власништву Ј. Гергинчевића нанели штету у винограду у висини од 4
форинте.
Немачки.
3 листа
1787. децембар 4, Петроварадин
Ј. 60
Апелациони суд одговара Магистрату у Петроварадину да је Јозефу
Селичеру (Szeliczer), рођеном у Шлезији, одобрено задржавање на територији Петроварадинског магистрата, из разлога што је исти вредан и добро се понаша.
Немачки.
2 листа
1787. децембар 24, Петроварадин
Ј. 92
Јохан Пител, градски саветник из Петроварадина извештава Магистрат да је Штајн (Stein) Маријана, рођена у Пешти, стара 44 године и
тренутно настањена у Мајурима, запослена код пивара Вурма, кажњена због лоше обављеног посла док је била у служби госпође Ајслер
(Eissler) из Мајура.
Немачки.
2 листа
1787. децембар 15, Петроварадин
Ј. 95
Наредба Земаљског суда од 15. децембра 1787. године настала темељном истрагом, на основу које се речни воденичар из Петроварадина,
Гукер, терети да није исплатио младог шегрта по имену Симон Херлабергер (Hörlaberger). Млади Херлабергер, воденичар и млинар, провео је у служби код Гукера две године, а учињена штета му мора бити
регулисана у року од две недеље.
Немачки.
2 листа
1787. новембар 23, Петроварадин
J. 92
Тужба Терезије Фушкар, дућанџије из Петроварадина, усмерена против Ширмбрант Георга, у којој се каже да је 1. априла 1769. године
настао дуг који до дана данашњег није враћен. Ширмбрант Георг је у
обавези да дуг у износу од 30 форинти исплати до 1. маја 1788. године.
Немачки.
2 листа

34.

36.

37.

47.

1787. децембар 22, Петроварадин
Ј. 99
Ратна канцеларија извештава овдашњи Магистрат и Ћиру Георгијевића, овдашњег трговца и арендатора Градске крчме у Унутрашњем
граду да се након детаљне истраге дошло до сазнања да овдашњи гостионичари точе по квалитету различито вино, старо и ново, претерују у ценама, пре свега на тај начин што достављају фалсификоване
податке о овом производу. Ратна канцеларија налаже строжу контролу цена и квалитета вина, као и стајање на пут досадашњој самовољи
гостионичара.
Немачки.
2 листа
1788. март 25, Петроварадин
J. 156
Пител, градски саветник из Петроварадина извештава Магистрат
да је прошло већ пет месеци како су ступили у службу, без да су у
Приходну благајну уплаћена пореска дуговања и обрачунате камате.
Приходна благајна је без новца и нажалост све се одразило науштрб
сирочади. Моли се Магистрат за процену ситуације, проналажење
средстава и давање мишљења о изнетом проблему.
Немачки.
2 листа
1788. март 14, Буковац
Ј. 188
Правни акт који је саставио привредни (коморски) управник Бергер,
након смрти буковачког контрибуента Георга Шајда (Scheid), а којим
се Шајдовиј породици ставља забрана располагања његовом имовином (Sperrelation), до завршетка оставинске расправе. Наследници
укупне Шајдове имовине су супруга из првог брака и две кћери Кристина и Агата, као и два сина Балтазар и Франческо и кћер Франческа
из другог брака. [Пошто се ради о малолетним лицима, Магистрат је
био задужен да води рачуна о оставштини и новац из оставинске масе
положи у Сирочадску благајну.]
Немачки.
2 листа
1788. новембар 23, Петроварадин
Ј. 310
Пител, градски саветник из Петроварадина и градски саветник Матеас Зенебоген достављају Петроварадинском магистрату протокол
о иметку Јеле Николић, 10. маја 1788. године, преминуле становнице
и гостионичарке из Старих Мајура. Овим протоколом о иметку забрањује се располагање имовином покојнице (Sperrelation), до завршетка оставинске расправе, након које Павле Николић, супруг Јеле
Николић и деца Доротеја, Барбара и Јакоб постају правни наследници
оставинске имовине.
Немачки.
2 листа
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48.

50.

52.

63.

73.

24

1788. децембар 5, Петроварадин
Ј. 343
Градски синдик Калан извештава Магистрат у Земуну да је 3. децембра
1788. године у Петроварадину преминула извесна Терезија Апенцелер
(Appenzeler), трговац галантеријом пореклом из Беча, чије је место задржавања поред осталог био и Земун.
Немачки.
1 лист
1788. јун 27, Петроварадин
J. 433
Пител, градски саветник из Петроварадина и градски саветник Зенебоген достављају Петроварадинском магистрату протокол о иметку Антона Шимића, златара и удовца из Старог Мајура, преминулог 24. марта
1788. године. Овим протоколом о иметку забрањује се располагање имовином покојника (Sperrelation), до завршетка оставинске расправе, након
које деца Антона Шимића: кћерка Ружа 28 година, син Ђура 18 година,
кћерка Мара 15 година и кћерка Катарина 13 година, постају пуноправни
наследници његове стечене имовине.
Немачки.
2 листа
1788. јул 24, Петроварадин
Ј. 539
Градски саветник Франц Ладај и градски канцелиста Георг Бенел (Böhnel)
извештавају Магистрат да је Шустер Леонард, подрумар, без брачних
обавеза, родом из Пеште и стар 34 године, преминуо код Розенвирта бој
55, у Роковој долини 16. јула 1788. години. Моли се Магистрат да о овом
случају извести његове родитеље, који су још у животу, у Пешти.
Немачки.
4 листа
1788. октобар 29, Петроварадин
Ј. 620
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Угарско-трансилванска дворска канцеларија одобрила тридесеторици
особа, пре свега по занимању чувара, оџачара и ћурчија, слободнo
кретање по целој територији коју држава обухвата.
Немачки.
2 листа
1788. октобар 15, Петроварадин
Ј. 770
Протокол о иметку којим се забрањује располагање имовином покојника (Sperrelation) Јакоба Вагнера, до завршетка оставинске расправе.
Јакоб Вагнер је био становник Роковог дола број 56, отац је двоје малолетне деце, био је ожењен Аном Вагнер и преминуо је у 56-ој години
живота, 28. септембра 1788. године. Вагнер је био по занимању произвођач цигала.
Немачки.
2 листа

87.

88.

89.

90.

91.

1788. април 23, Петроварадин
Ј. 1048
Капетан и градоначелник Петроварадина Аргирус Игнац извештава
Славонско-банатску генералну команду да је војне 1787/88. године
Адам Грос купио кућу и пекарску радњу за 2.500 форинти од петроварадинског пекара Матијаса Ладенројтера (Ladenreuter). Купљена пекара се налазилa у Унутрашњем граду. Власник пекарске радње Адам
Грос се приликом куповине обавезао пред градском управом да ће
уредно плаћати прописане таксе и дажбине.
Немачки.
2 листа
1787. септембар 27, Петроварадин
б. с.
Препис извештаја Франца Пристера, контролора Петроварадинског
провизората, којим се регулише исплата дуговања износу од 2220 гулдена у корист наследника Јохана Хефнера, пекара из Петроварадина.
Немачки.
2 листа
1767. децембар 17, Петроварадин
б. с.
Едуард Диринг (Düring) извештава петроварадински магистрат да
је Паул Лoјтнер (Leutner) 17. децембра 1767. године из заоставштине
Шока (Schock) купио пекару са свим припадајућим инвентаром пекаре за 500 форинти у готовом новцу. Лoјтнер се обавезао да без сагласности Градске куће неће продавати пекару другом лицу, као и да ће
плаћати прописане таксе и дажбине.
Немачки.
2 листа
1767. децембар 21, Петроварадин
б. с.
Едуард Диринг извештава петроварадински магистрат да је Јохан
Хорват 21. децембра 1787. године купио и исплатио закупнину Шустер Антону, месару из Петроварадина у износу од 800 форинти.
Немачки.
2 листа
1788. април 7, Петроварадин
б. с.
Капетан и градоначелник Петроварадина Аргирус Игнац извештава
Славонско-банатску генералну команду да је војне 1787/88. године
Адам Грос купио кућу и пекарску радњу за 2500 форинти од петроварадинског пекара Матијаса Ладенројтера. Купљена пекара се налазилa
у Унутрашњем граду. Власник пекарске радње Адам Грос се приликом
куповине обавезао пред градском управом да ће уредно плаћати прописане таксе и дажбине.
Немачки.
2 листа
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1788. октобар 8, Петроварадин
б. с.
105. Михајло Максимовић, полицијско-привредни управник у Петроварадину доставља Магистрату предлог трошкова за реконструкцију
месног затвора, која подразумева зидарске, тесарске, столарске и браварске радове на затворској згради.
Немачки.
2 листа
1788. новембар 10, Петроварадин
б. с.
109. Извештај Петроварадинске кантонске команде упућен Славонској
генералној команди и Дворском ратном књиговодству у коме је садржан примерак провентног рачуна за 1787. годину достављен од стране управника привредног добра у Буковцу, Јохана Георга Бергера.
Немачки.
1 лист
1788. мај 30, Петроварадин
б. с.
112. Рачун Банатске региментске команде упућен Магистрату у циљу да се
обавести о насталим трошковима ради набавке хлеба, брашна и 1500
мера житарица, за потребе војске у претходном војном кварталу.
Немачки.
1 лист
1788. новембар 21, Петроварадин
б. с.
121. Градски синдик Калан и градски канцелиста Бенел извештавају Славонску генералну команду и Магистрат о молби фрањеваца послатој
12. новембра 1788. године, да се обнови фрањевачка црква у Мајурима, али и складиште и шупе, из средстава ераријалног добра.
Немачки.
1 лист
1788. мај 21, Петроварадин
б. с.
125. Ратна канцеларија налаже 21. маја 1788. године Петроварадинском
магистрату темељну истрагу поводом случаја наношења штете, које је
проузроковало петоро заражених коња на територији Петроварадина, слинавцем. Предузимају се мере заштите од ширења ове заразне
сточне болести.
Немачки.
2 листа
1788. мај 21, Петроварадин
б. с.
126. Градски саветник Франц Ладај доставља Петроварадинском магистрату комисиони записник након спроведене истраге о здравственом стању и броју оболелих коња на територији Петроварадина. Наиме, уочено је да је неколико коња оболело од сточне болести слинавац,
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која је заразна и прети да угрози и осталу стоку. Коњи су пронађени
код Блум Јуре, Шимел Јохана, Фукс Блажа, Верцковић Јуре, Петриновић Ивана, Јакобовић Филипа и Вуксан Јакова. Петроварадински магистрат је и иначе редовно подносио Генералној команди извештаје о
стању здравља стоке. У циљу контроле сточне болести на територији
Комунитета посебно је ангажована комисија, који прати стање заражености стоке у Петроварадину и околним местима. У вези с тим су
одобрена и помоћна новчана средства.
Немачки.
2 листа
1788. јануар 22, Петроварадин
б. с.
129. Пловидбена служба у Петроварадину извештава Магистрат да 22. јануара 1788. године због леда ни један службени брод није пловио од
Шанца до Петроварадина, те да и надничари који су стигли са новосадске стране нису могли бити превезени до Петроварадина.
Немачки.
1 лист
1789. април 29, Петроварадин
б. с.
134. Рачун издат на име Давида Хандшуха, учитеља немачке тривијалне
школе и оргуљаша за ангажовање у част душе Франца Блајера, 28. и
29. априла 1789. године у Градској парохијалној цркви у Петроварадину, у укупном износу од 26 форинти и 14 крајцара.
Немачки.
1 лист
1788. март 15, Петроварадин
б. с.
142. Рачун издат на име Штробл Јохана, кројача немачког кроја из Петроварадина, који је примио 2 форинте на име трошкова сахране преминулог Шмајера, сукнара из Петроварадина, марта 1789. године.
Немачки.
1 лист
1788. март 31, Петроварадин
б. с.
151. Потврда Магацина за снабдевање да је 30. марта 1788. године из Магацина издато 1.000 мера житарица и то на име Ладенројтер Матијаса,
пекара из Петроварадина, Франца Мајера, такође пекара из Петроварадина, Мартина Гутмана, Хохвизер Јоханеса (Hochwieser), госпође
Шпилауер (Spillauer) и Хандлер Михаела.
Немачки.
1 лист
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1788. јул 15, Петроварадин
б. с.
157. Градски провизор Кригер потврђује да је 15. јула 1788. године из новчане заоставштине Невикли Јозефа, недавно преминулог обућара из
Петроварадина, примио 1 форинту и 18 крајцара.
Немачки.
1 лист
1788. мај 18, Нови Сад
б. с.
160. Потпуковник Славонско-банатске генералне команде Веглер (Wegler)
извештава Магистрат да је одобрено снабдевање војском животним
намирницама, тј. житом и да је дужност Слободне стрељачке компаније у Петроварадину да брине о томе да војска смештена у Петроварадинској тврђави буде снабдевена довољним количинама животних намирница. Воденице на Дунаву код Петроварадина имале су за
обавезу да мељу жито за потребе војске као и за потребе цивилног
становништва. Овога пута Генерална команда наређује Магистрату да
петроварадински воденичари требају да самељу 1.500 мера жита.
Немачки.
2 листа
1788. август 12, б. м.
б. с.
167. Објашњење доказног поступка против крадљивца оваца Марка Дедића. Ухапшени лопов је осуђен на осмогодишњу робију. /завршетак
документа, недостаје остало/
Латински.
2 листа
1788. септембар 22, Стара Градишка
б. с.
168. Земаљски војни комесар Ковач извештава Ратну канцеларију у Старој
Градишки о испорукама сена за војне потребе, количини и областима
где је сено распоређено.
Немачки.
2 листа
1788. октобар 8, Петроварадин
б. с.
169. Максимовић Михајло, полицијско привредни управник из Петроварадина доставља Магистрату предлог трошкова за поправку затвора
у 1788. години.
Немачки.
2 листа
1788. октобар 31, Петроварадин
б. с.
175. Рачуновођа Белошевић упућује Магистрату обрачун Благајне у Роковом долу, за период од 1. новембра 1787. године до краја октобра 1788.
године, у укупној суми од 33 форинте и 30 крајцара.
Немачки.
2 листа
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1788. октобар 31, Петроварадин
б. с.
176. Коњички капетан Супановић доставља Петроварадинском магистрату обрачун личне имовине за период од 1. новембра 1787. године до
краја октобра 1788. године, укупно 1.149 форинти и 38 крајцара.
Немачки.
4 листа
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Кутија 17
1788. година
7.

1788. јул 18, Петроварадин тематска група 7
бр. 4
Буковачки ђакон, Андрија Николић, моли да се његовом даљем рођаку, Павлу Рељићу, дозволи прелазак из Петроварадинске регименте у
Буковац.
Немачки.
6 листова

1788. новембар 8, Петроварадин тематска група 7
бр. 8
8.
Фурјаковић Иван, берберин и комунитетски хирург из Петроварадина моли Магистрат да буде ослобођен дужности комунитетског хирурга у Петроварадину. Комунитетски хирург је примао годишње 200
форинти, добијао 6 хвати огревног дрвета и уживао бесплатно стан у
градској болници.
Немачки.
5 листова
		
1767. септембар 27, Петроварадин тематска група 11
бр. 51
26. Извештај привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату о исплати радника ангажованих на изградњи и поправци путева из
Ратне благајне, укупно 1.800 форинти.
Немачки.
4 листа
37.

59.
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1788. март 3, Петроварадин тематска група 12
бр. 43
Глигорије Јекић и Стојан Јовановић се посредством јавне управе Буковац жале Магистрату у Петроварадину против управника Бергера,
који је наредио да склањају камење са путева.
Немачки.
4 листа
1788. јул 23, Петроварадин тематска група 12
бр. 104
Мајор Симоновић испред Ратне канцеларије извештава Магистрат у
Петроварадину о постављењу службеног лица, тј. пандура на пијацу у

Петроварадину, са обавезом да пази да се војницима не продаје незрело воће.
Немачки.
2 листа
63.

73.

76.

79.

1788. август 22, Петроварадин тематска група 12
бр. 119
Обавештење Ратне канцеларије у Петроварадину прослеђено на основу дописа Дворског ратног савета у Бечу Петроварадинском магистрату о неопходности да се изврши поправка пута, у предграђу, али и
у самом Петроварадину. Петроварадински комунитет обавезан је да у
ове сврхе обезбеди довољан број коња за потребе запрежних кола, као
и храну за њихову исхрану.
Немачки.
5 листова
1788. септембар 24, Петроварадин тематска група 12
бр. 140
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат на Транџаменту да је у Буковцу, отворена друга крчма 24. септембра 1788. године.
Немачки.
4 листа
1788. октобар 1, Петроварадин тематска група 12
бр. 143
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да Селешковић Лоренц, арендатор градског кантара, моли Магистрат да му се
дозволи, како снабдевање војске животним намирницама и брашном,
тако и болнице, и истовремено изда и пасош у исте сврхе. Селешковић
је иначе био и трговац брашном, те овим путем моли да му се одобри
оснивање нове пекаре у Бановцима.
Немачки.
4 листа
1767. новембар 17, Петроварадин тематска група 12
бр. 158
Извештај привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату о регулативу којим се прописују цене хлеба на територији Комунитета и мере (прописана тежина хлеба). На основу података овдашњих
пекара, може се закључити да су пекари у прилици у последње време
да производе црни хлеб само од одређених врста житарица пристиглих са подручја Немачко-банатске границе.
Немачки.
2 листа
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82.

86.

89.

98.

1788. новембар 17, Петроварадин тематска група 12
бр. 159
Извештај привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату 17. новембра 1788. године, а тиче се цена хлеба разних врста са већ
зарачунатим таксама.
Немачки.
2 листа
1788. децембар 1, Петроварадин тематска група 12
бр. 166
Арендатор градске крчме на Горњој тврђави, Фабијан Грабер, пивар
и градски саветник моли Градску управу да му се након што је купио
градску крчму на Горњој тврђави дозволи отварање још једног шанка
у углу крчме.
Немачки.
2 листа
1788. јануар 5, Петроварадин тематска група 12
бр. 134
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да плата
комунитетског пандура и војника износи на годишњем нивоу, укључујући 4 форинте које добијају за потребе војне опреме, свега 80 форинти.
Немачки.
2 листа
1788. август 16, Петроварадин тематска група 13
бр. 51
Молба привредног управника Максимовића Магистрату да му се у
току прелиминарног пописа становништва, који сада тренутно ради,
доделе два лица за испомоћ.
Немачки.
2 листа

1788. октобар 8, Петроварадин тематска група 13
бр. 75
104. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да проследи позив Земунског магистрата бр. 568/1788 којим позива све суграђане, који су се разбежали пред опасношћу од Турака, да се врате у
Земун својим кућама.
Немачки.
4 листа
1788. новембар 4, Петроварадин тематска група 13
бр. 83
106. Михаел Холаус, кровопокривачки калфа, 4. новембра 1788. године упутио је молбу Магистрату да му се додели мајсторско право
(Meisterrecht), пошто у граду не постоји ниједан кровопокривач, а могао би бити од користи у целом месту.
Немачки.
2 листа
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1788. јануар 2, Петроварадин тематска група 15
бр. 1
109. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о висини
плаћања контрибуције након доношења регулатива и која би требало
да износи 14.202 форинте на годишњем нивоу. Контрибуција за Земун
износи 4.871 форинту, за Карловце 6.883 форинте, док је за Петроварадин и Буковац предвиђена контрибуција у износу од 2.448 форинти. Такође, предвиђено је да се контрибуција исплаћује квартално,
почевши од 1. новембра 1787. године до краја јануара 1788. године.
Немачки.
2 листа
1788. јул 16, Петроварадин тематска група 15
бр. 13
113. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о давању
у закуп крчме и дућана који се налази у згради градског кантара, у
периоду од краја јуна 1788. године до краја октобра 1789. године.
Немачки.
2 листа
1788. децембар 27, Петроварадин тематска група 19
бр. 2
122. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да следи
испорука и транспорт огревног дрвета путем Дунава, на основу резолуције која датира од 1783. године. Транспорт и количина допремљених дрва треба да буде одређена како приходима, тако и потребама
земље.
Немачки.
2 листа
1788. фебруар 20, Петроварадин тематска група 19
бр. 9
123. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да се имовина преминулог коњичког капетана Супановића, тј. кућа коју је поседовао у свом власништву мора бити предата Сирочадској благајни,
где ће о томе бити обавештена Приходна благајна, или ће служити у
сврху смештаја војске.
Немачки.
5 листова
1788. мај 2, Нови Сад тематска група 19
бр. 18
124. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату извештај о колонизацији Немаца у Буковац, који су од
државног ерара добили на зајам куће и стоку, као и низ погодности за
становање.
Немачки.
3 листа
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1788. мај 18, Петроварадин тематска група 19
бр. 20
125. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да болесно војно и официрско особље, које пристиже са различитих страна,
треба сместити у Новом Саду и Футогу, или да се сместе по грађанским становима. Магистрату се налаже да испита могућност њиховог
пријема по кућама у Мајурима, те да о бројности информише Ратну
канцеларију.
Немачки.
2 листа
1788. мај 21, Петроварадин тематска група 19
бр. 21
126. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату извештај којим се потврђује да је јавна управа Буковца
одлучила да достави подвоз за војску (превоз за војску), као и новчана
средства за Војну болницу у Петроварадину.
Немачки.
3 листа
1788. мај 24, Петроварадин тематска група 19
бр. 22
127. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, извештава Славонско-банатску генералну војну команду да је основана Ратна
болница у Буковцу, која се издржава из Болничког фонда. Израда обрачуна предвиђена је по завршеној години.
Немачки.
2 листа
1788. мај 21, Петроварадин тематска група 19
бр. 25
130. Налог Ратне канцеларије Петроварадинском магистрату да због присутних ратних околности, убрзано и без одлагања, проследи на одредишта како официрско особље, тако и неопходну муницију и коњску
запрегу. Стога се даље моли Магистрат да наведено достави у што
краћем року војно-курирским путевима, којима се иначе доставља
обавештајна пошта. Неопходна запрега и кола биће исплаћени из ратне благајне, 15 крајцара по дану.
Немачки.
7 листова
1788. мај 21, Петроварадин тематска група 19
бр. 26
131. Налог Ратне канцеларије Петроварадинском магистрату да се што је
пре могуће изда штапском лекару Кинстлеру кућа овдашњег стаклоресца, чија исплата на годишњем нивоу треба да износи 150 форинти.
Наиме Магистрату је наложено да штапском лекару Кинстлеру без
одлагања изда спрат и шталу, која је у власништву петроварадинског
стаклоресца.
Немачки.
2 листа
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1788. август 27, Петроварадин тематска група 19
бр. 44
132. Књига забелешки градског саветника Питела у коме је садржан извештај новчаних издатака неопходних за смештај војног секретара
Симоновића и коњичког капетана Супановића, за период од 1. априла 1787. године до краја марта 1788. године. Сума укупних издатака у
наведене сврхе износи 190 форинти.
Немачки.
4 листа
1788. септембар 29, Петроварадин тематска група 19
бр. 50
133. Извештај привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату о планираним ноћним патролама у предграђима Мајури и Лудвигов дол, где је у једној смени предвиђено да патролирају четири особе.
Немачки.
2 листа
1788. септембар 30, Петроварадин тематска група 19
бр. 52
135. Извештај привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату о смештају војника у средиште Петроварадина, тј. у кући бр. 195 у
власништву Јанка Ђуранчића и у кући бр. 60 у власништву Андреаса
Франца, обоје становника Роковог дола.
Немачки.
3 листа
1788. новембар 17, Петроварадин тематска група 19
бр. 58
136. Извештај Привредне канцеларије и привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату у којем се наводе детаљи у вези са одређивањем подвоза за војску, пре свега се мисли на регименту Војвода
фон Виртемберг. Ради се наиме о испоруци шест захтеваних коњских
грла, затим полузапрежних кола, којa ће бити испорученa у три сата
ујутро.
Немачки.
3 листа
1788. мај 6, Петроварадин тематска група 20
бр. 100
139. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да је у предмету Барбаре Хаувајлер (Hauweiler), тренутно
настањену у Нердингену (Nördingen), Горња Аустрија, донео одлуку
о наслеђивању имовине покојног оца, у износу од 125 форинти и 19
крајцара, дана 6. маја 1788. године.
Немачки.
4 листа
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1788. јун 27, Петроварадин тематска група 20
бр. 148
140. Киро Стојковић, контрибуент из Буковца, извештава Петроварадински магистрат да је 2 јоха ливаде и кућу у Буковцу путем лицитације
добио у своје власништво. Претходни власник имања био је Георг
Шајд.
Немачки.
3 листа
1788. фебруар 13, Петроварадин тематска група 21
бр. 14
141. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да ће сходно прописима и наредбама Дворског војног већа
сви становници комунитета, без обзира на то да ли се ради о свештенству или грађанству, бити разврстани у начелу на сиромашне, богате
и средњег сталежа дакле по категоријама, тј. класама.
Немачки.
2 листа
1788. април 16, Петроварадин тематска група 21
бр. 24
142. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат о потреби да се од градског свештенства у Петроварадину, а
на основу већ неких одговора упућених 1. априла 1788. године, очекују рачунски извештаји о новчаним издацима за претходни период,
посебно за потребе капеле.
Немачки.
3 листа
1788. август 2, Петроварадин тематска група 21
бр. 33
143. Ратна канцеларија у Петроварадину налаже Петроварадинском магистрату да Стефану Јанишићу, капелану из Сремске Раче, исплати депозит у износу од 98 форинти и 42 крајцаре.
Немачки.
3 листа
1788. октобар 31, Петроварадин тематска група 23
бр. 4
145. Извештај Привредне канцеларије и привредног управника Максимовића прослеђен Магистрату у којем се наводе детаљи у вези са
чишћењем оџака у циљу заштите од пожара, четири пута у току једне
године, у коме ће уговорене стране бити обавезне да сачине уговор
у вези са договореним одлукама. Полицијско привредни управник
имао је поред осталог за дужност да после сваког пожара, или свака
три месеца, испита у каквом су стању градске противпожарне справе,
и да два пута годишње, заједно са градским оџачаром и људима задуженим за противпожарну заштиту прегледа димњаке у граду.
Немачки.
2 листа
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1788. септембар 2, Петроварадин тематска група 32
бр. 3
146. Ратна канцеларија у Петроварадину налогом од 13. августа 1788. године налаже Петроварадинском магистрату да Сузану Михаљ, рођену
Андраши, становницу Петроварадина збрине, тј. смести у Дом инвалида у Бечу. Сузана Михаљ је лошег здравственог стања и лоше финансијске ситуације.
Немачки.
2 листа
1788. јануар 3, Петроварадин тематска група 36
бр. 1
149. Потврда овдашњег синдика Калана упућена Петроварадинском магистрату да је регулисана испорука меса потпуковнику Њашију (Njhasi),
као и штапском хирургу, а посредством месарског калфе Франца Коморица, 3. јануара 1788. године.
Немачки.
2 листа
1788. фебруар 20, Митровица тематска група 36
бр. 39
150. Извештај војне управе у Митровици упућен Петроварадинском магистрату у коме се каже, да се према информацијама којима располажу,
у правцу Петроварадину упутио бећар Матко Аџић из Пакраца, који
по свему судећи нема важећу пасошку исправу.
Немачки.
2 листа
1788. фебруар 23, Петроварадин тематска група 36
бр. 45
152. Извештај Георга Бенела, градског канцелисте и другог градског писара упућен Петроварадинском магистрату, у коме изриче забрана
располагања имовином недавно преминулог контрибуента из Петроварадина, Мишка Глака. Глак (Glack) је преминуо 22. фебруара 1788.
године, био је удовац и отац петоро малолетне деце.
Немачки.
2 листа
1788. јул 7, Петроварадин тематска група 36
бр. 104
154. Максимовић, полицијско привредни управник извештава Петроварадински магистрат да се бегунац по имену Самуел Ленарт, за којим
се трага по наредби Генералне војне команде, не налази у том месту.
Немачки.
2 листа
1788. мај 14, Петроварадин тематска група 37
бр. 10
156. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да се надлештво над болницом у Буковцу дели на болничког
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команданта и пуковника Веркела (Werkel) и штапског хирурга Хофенштока (Hofenstok)
Немачки.
2 листа
1788. новембар 19, Петроварадин тематска група 37
бр. 26
159. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Фурјаковић Ивана,
берберина и комунитетског хирурга из Петроварадина, да је ослобођен дужности комунитетског хирурга у Петроварадину. Комунитетски хирург је примао годишње 200 форинти, добијао 6 хвати огревног дрвета и уживао бесплатно стан у градској болници.
Немачки.
4 листа
1788. јануар 12, Петроварадин тематска група 46
бр. 1
160. Ратна канцеларија у Петроварадину посредством Магистрата извештава удовицу Ерентал (Ehrenthal) о одлукама Дворског ратног савета
од 31. децембра претходне године, а тиче се пензије и имовине њеног
супруга, преминулог капетана Ерентала. Регулисање пензија магистратских службеника бивало је решавано према прописима Дворског ратног савета који датирају од 21. априла 1787. године. Прописи
садрже и одредбе које се тичу пензионисања државних службеника у
случају подлегања разним болестима и осталим пратећим околностима услед немогућности обављања службе. Пензије су биле исплаћиване из државног ерара (благајне) и могле су бити исплаћене само у
новцу и то оним комунитетским службеницима, или члановима њихове уже породице, који су по одласку у пензију остали да живе на
територији Аустријске монархије.
Немачки.
4 листа
1788. јул 26, Петроварадин тематска група 55
бр. 3
161. Магистрат прослеђује извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне границе о случају избијања сточне куге у околини, као
и да је болест највише примећена у стадима оваца. Петроварадински
магистрат је сваких осам дана подносио Генералној команди извештаје о стању здравља стоке. У вези с тим су одобрена и помоћна новчана средства.
Немачки.
5 листова
1788. јануар 11, Петроварадин тематска група 64
бр. 1
162. Обавештење овдашњег синдика Калана, Петроварадинском Магистрату, да је Брангец Јохан, командир страже из Петроварадина, ту-
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жио извесног Латинчића из Петроварадина да је коње који су били
неопходни за транспорт генерала Пекарда, држао на улици чак и
ноћу, што може да потврди возач запреге Мато Михајловић, који је
због тога кажњен, четворочасовним хапшењем.
Немачки.
2 листа
1788. новембар 1, Петроварадин тематска група 64
бр. 21
164. Обавештење овдашњег синдика Калан Петроварадинском Магистрату да је управник привредног добра у Буковцу Бергер, доставио списак дуговања мештана Буковца, за претходни квартал.
Немачки.
5 листова
1788. новембар 19, Петроварадин тематска група 64
бр. 25
165. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Петроварадинском магистрату допис у коме их извештава са одлуком Генералне команде за
возарство, а која се тиче транспорта помоћних радника на виноградима и пољима, али и оболелих у току обављања послова.
Немачки.
3 листа
1788. децембар 1, Петроварадин тематска група 65
бр. 1
166. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату извештај о организовању сече дрвета у буковачкој шуми,
17. децембра 1788. године, у количини од 250 клафтера дрва. Сеча
дрва је правно регулисана уговором.
Немачки.
5 листова
1788. новембар 22, Петроварадин тематска група 65
бр. 12
167. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Петроварадинском магистрату допис у коме их извештава да су за потребе Комунитета допремљено на обали Дунава код Вуковара веће количине дрва за огрев,
доброг квалитета, превасходно храст и бели граб. Дрво за потребе
огрева подлеже шумској такси у укупном износу од по 2 форинте и
55 крајцара. Магистрат је овим путем регулисао и транспорт истих до
одредишта.
Немачки.
2 листа
1788. јун 1, Петроварадин тематска група 65
бр. 84
168. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Петроварадинском
магистрату допис у коме се захтев ревидирање рачуна Шајкашког
граничарског батаљона, поред осталог и трошкове намењене за из-
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миривање рачуна на име овдашњег тесара Ханиша (Hаnisch) за 1973.
годину, али прекорачење путних трошкова и трошкова набавке дрва
за потребе градње у укупној вредности од 300 форинти.
Немачки.
4 листа
1788. јун 1, Петроварадин тематска група 65
бр. 98
169. Градски саветник Пител извештава Магистрат о дуговању Мартина
Зусмана (Sussmann), овдашњег месара, Стефану Николићу, трговцу из
Војке 890 форинти, за доспело месо рогате стоке.
Немачки.
11 листова
1788. јун 1, Петроварадин тематска група 65
бр. 160
170. Калан, синдик из Петроварадина, извештава Магистрат да је неопходно исплатити Венцелу Ханишу, тесару из Петроварадина, на основу поднете тужбе, исплатити 52 форинте и 33 крајцаре, као вид обештећења које му је нанео Шајкашки граничарски батаљон.
Немачки.
11 листова
1788. новембар 3, Петроварадин тематска група 65
бр. 189
171. Молба Франца Јаноша, оџачара из Карловаца, упућена Петроварадинском магистрату, да му се исплате трошкови на име обављеног посла
у буковачкој школској згради и Војној болници у укупном износу од
16 форинти и 24 крајцаре.
Немачки.
5 листова
1788. јануар 5, Петроварадин тематска група 66
бр. 1
172. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о постављењу привредно-полицијског управника у Буковцу. Јавна управа
у Буковцу је сва постављења на територији Петроварадинског комунитета доносила на основу законских регулатива, што је и овог пута
учињено.
Немачки.
2 листа
1788. април 1, Винковци тематска група 66
бр. 7
173. Шимоњи (Simonyi) Јанош, провизор из Петроварадина прослеђује
Магистрату наредбу Високе земаљске власти, а којом се регулише трговина свилом из угарских земаља у условима где је произведена свила ослобођена царине приликом њеног транспорта.
Немачки.
3 листа
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1788. април 4, Петроварадин тематска група 66
бр. 8
174. Калан, синдик из Петроварадина, извештава Петроварадински магистрат и Генералну команду да је преминуо Филип Шмит из Буковца,
да се Лоренц Приф (Prüf) именује као законити наследник некретнина који је преминули поседовао. Ради се, наиме о две краве и разбоју,
укупне новчане вредности од 42 форинте.
Немачки.
4 листа
1788. април 1, Карловци тематска група 66
бр. 9
175. Капетан Ксавер Ду Фаур (Du Faur) извештава Магистрат o рескрипту
Дворског ратног савета у Бечу којим се гајење свиле у Петроварадинском комунитету и све надлежности око тога преносе регулитивима
на сам Комунитет, тј. Магистрат, већ од 28. марта 1788. године.
Немачки.
3 листа
1788. април 4, Петроварадин тематска група 66
бр. 10
176. Максимовић Михајло, полицијско привредни управник извештава
Магистрат да је наредио Розен Јозефу, баштовану дудових садница, да
убудуће поведе више рачуна о болести која је обухватила саднице, а
као последица проласка стоке. Плантажу дудових стабала треба реновирати и оформити нову са резаним садницама.
Немачки.
2 листа
1788. април 15, Петроварадин тематска група 66
бр. 12
178. Максимовић, полицијско привредни управник је проследио Магистрату налог који садржи упутства инспектора свиларства из Винковаца кад је култура узгоја свиларства у питању.
Немачки.
1 лист
1788. август 23, Вуковар тематска група 66
бр. 39
179. Комисија за регрутовање војника из Вуковара, извештава Петроварадински комунитет да регрутна комисија поново узима у разматрање
потребу за регрутовањем, за потребе Петроварадинске и Бродске граничарске регименте.
Немачки.
2 листа
1788. септембар 17, Петроварадин тематска група 67
бр. 10
183. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је коморска управа пријавила губитак коња који су служили у сврху
транспорта ераријалног брашна. Случај се догодио 31. августа 1788.
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године, случај је пријављен 8. септембра, а као окривљени наводе се
два контрибуента из места Калник, Мартин Дињешух и Мартин Голуб.
Немачки.
3 листа
1788. септембар 27, Петроварадин тематска група 67
бр. 12
184. Калан, синдик из Петроварадина, извештава Петроварадински магистрат о жалби ћурчије Фехервари Јозефа, да су му у месту Земун
непознати пресретачи украли коње и коњску запрегу.
Немачки.
3 листа
1788. октобар 18, Петроварадин тематска група 67
бр. 17
185. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је у
трећем гарнизонском батаљону во означен бројем 26 подивљао и побегао. Уколико га Магистрат на основу објаве пронађе, треба известити Ратну канцеларију у Петроварадину.
Немачки.
2 листа
1788. октобар 22, Петроварадин тематска група 67
бр. 18
186. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је у 16.
маја 1788. године за потребе Жупног двора у Петроварадину извезено
стајско гнојиво у вредности од 25 форинти. Транспорт је обављен војним официрским коњима.
Немачки.
3 листа
1788. децембар 5, Петроварадин тематска група 67
бр. 19
187. Иван Банион извештава Петроварадински магистрат да је 4. децембра бећар по имену Георг Н. преминуо код извесне Катарине Прејовић, након што је три ноћи преноћио у њеној кући у Петроварадину.
Познато је да је пре смрти поменути бећар имао здравствених проблема.
Немачки.
2 листа
1788. децембар 9, Петроварадин тематска група 67
бр. 20
188. Потврда да је Катарина Прејовић примила на ноћење (три ноћи) бећара, који је био без путних исправа. Кажњена је 48-часовним затвором
због ове услуге.
Немачки.
1 лист
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1788. јун 10, Мишколц
б. с.
189. Потврда да је Катарина Прејовић примила на ноћење (три ноћи)
бећара, који је био без путних исправа. Због услуге давања смештаја,
кажњена је 48-часовним затвором.
Латински.
2 листа
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Кутија 18
1788. година
1.

2.

3.

4.
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1788. децембар 19, Земун
Oe. P. 6
Писар Лангхелд из Земунског комунитета, извештава Магистрат у
Петроварадину, да је оџачар по имену Трансалето јуче преминуо, а
да није оставио калфу за собом, кога би обучио за занат. Поменути
оџачар је, како се наводи, добро обављао свој посао.
Немачки.
2 листа
1788. децембар 10, Петроварадин
Oe. P. 7
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је на тло
Петроварадина ступио извесни емигрант, Галус Анделе, са местом
рођења у Поморишју и који за одлазак ван места рођења није добио
дозволу.
Немачки.
2 листа
1788. децембар 19, Винковци
Oe. P. 8
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је из
Приходне благајне у Петроварадину исплаћено 26 форинти и 16 крајцара градском саветнику Пителу, на име путних трошкова од Земуна
до Петроварадина.
Немачки.
3 листа
1788. октобар 24, Петроварадин
Oe. P. 10
Исказ пандура из Петроварадина, Петрај Андреаса, прослеђен Игнацу Аргириусу, капетану и градоначелнику у реорганизованој градској
управи Магистрата, градском синдику Калану и Петеру Ајлинсфелду,
рибару из Петроварадина, на основу којег Градска управа Петроварадина кажњава рибара Ајлинсфелда са 48 сати затвора. Ајлинсфелд
је 23. октобра 1788. године за једну фунту рибе наплаћивао 8 форин-

ти, иако није исплатио законом обавезну таксу, али и без претходног
знања Магистрата.
Немачки.
3 листа
5.

6.

9.

10.

11.

1788. октобар 24, Петроварадин
Oe. P. 11
Магистрат извештава Игнаца Аргириуса, капетана и градоначелника
у реорганизованој градској управи Магистрата, градског синдика Калана и Ајлинсфелда, рибара из Петроварадина, да је дана 23. октобра
1788. године пекар Јозеф Лојтнер уочен од стране пандура како на
градском тргу купује нелегално уловљену рибу по цени од 1 форинте
по фунти. Одлука градских власти је да се Јозеф Лојтнер казни затворском казном.
Немачки.
3 листа
1789. јануар 9, Петроварадин
Oe. P. 12
Градски синдик Калан доставља Магистрату увид у деловодни протокол и изјаву о наследству Терезије Батанковић, удовице из Петроварадина, којом њен син Иван Батанковић постаје наследник 150 форинти
и 44 крајцаре готовог новца. Новац је касније преусмерен у Сирочадску благајну, а као разлог наводи се смрт Ивана Батанковића.
Немачки.
4 листа
1788. децембар 27, Петроварадин
Oe. P. 19
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату обрачун за
војну 1788/89. годину, укључујући укупне приходе и издатке за означени временски период.
Немачки.
3 листа
1788. децембар 27, Петроварадин
Oe. P. 24
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату царски
патент датиран на 16. октобар 1788. године, којим се законитим путем регулишу бракови странца и домаћег племићког становништва у
Чешкој, Моравској и Шлезији.
Немачки.
4 листа
1789. јануар 12, Петроварадин
Oe. P. 32
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату одлуку
највиших војних власти којом се у наредном периоду ратне војне болнице на територији између Новог Сада и Футога требају покрити трском.
Немачки.
3 листа
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12.

13.

15.

16.

17.

18.
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1788. јануар 2, Винковци
Oe. P. 33
Извештај мајора Симоновића прослеђен Петроварадинском магистрату којом се истом ставља на знање да је одлуком Школске комисије у Винковцима Енгелбрехт Францу, вишем учитељу, наложена
уплата 16 форинти и 30 крајцара новчаног износа.
Немачки.
3 листа
1789. јануар 7, Петроварадин
Oe. P. 34
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату извештај Угарске генералне команде у коме се каже да је Јохан Кранкхајм
(Krankheim) из места Руме, именован за регрута у пешадијској регименти Јанош Палфи (Johann Graf Pálffy).
Немачки.
12 листова
1789. јануар 14, Буковац
Oe. P. 40
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату и Градишкој регименти примерак рачуна за преноћиште
на територији те граничарске регименте, дана 21. новембра 1788. године, али и све обрачуне за период од 1781. године до 1786. године.
Немачки.
4 листа
1788. јануар 14, Петроварадин
Oe. P. 45
Управник привредног добра у Буковцу Бергер, доставља Магистрату извештај о размирицама између петроварадинских контрибуента
Миата Белана, Ђуре Первизовића и Ђуре Перовића, из Мајура, Роковог дола и Карловачког магистрата, око подвоза за војску, те о новчаној суми којом треба исплатити подвоз.
Немачки.
4 листа
1789. јануар 16, Петроварадин
Oe. P. 47
Жалба контрибуената из Петроварадина, Томе Мартиновића, Фрање
Макуџића, Михајла Бурчетића, Петра Пенчетића и Луке Остановића
упућена Магистрату, у вези са наплатом подвоза и одређивању станица у Петроварадину и његовој непосредној близини.
Немачки.
5 листова
1788. јануар 17, Буковац
Oe. P. 55
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, извештава
Магистрат о истрази која је покренута против неколицине подофицира због непримереног понашања.
Немачки.
2 листа

20.

21.

22.

23.

24.

1788. јануар 27, Петроварадин
Oe. P. 66
Градски синдик Калан прослеђује Славонско-банатској генералној
команди молбу овдашњег сакристана и школског послужитеља у
Унутрашњем граду, Петра Антоловића, за вишим пословним намештењем. Исти ће месечно бити исплаћиван 1 форинтом више из Црквено-школског фонда.
Немачки.
2 листа
1788. јануар 12, Петроварадин
Oe. P. 68
Максимовић, полицијско привредни управник из Петроварадина извештава градски магистрат да је према сведочењу Фурјаковић Ивана, комунитетског хирурга из Петроварадина ухапшени бећар Габор
Кинчошин болестан од венеричне болести.
Немачки.
3 листа
1788. јануар 21, Петроварадин
Oe. P. 76
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату нови уговор за ангажовање Јозефа Папошека, оџачара из Петроварадина, као
и налог да му се исплати новчани износ од 288 форинти за претходно
обављени посао.
Оџачари су иначе као и занатлије свих осталих струка били уједињени
у главно еснафско удружење и својим правима су били изједначени са
осталим занатлијама у Угарској.
Немачки.
3 листа
1788. октобар 17, Петроварадин
Oe. P. 90
Молба Франца Мајера, Јохана Хохвизера и Георга Вурма, пивара из
Петроварадина упућена Магистрату да им се из Градске благајне исплате дуговања, пре свега Францу Мајеру 35 форинти, Хохвизеру 194
форинте и 42 крајцаре и Вурму 162 форинте, све укупно 391 форинту
и 32 крајцаре.
Немачки.
16 листова
1788. фебруар 1, Петроварадин
Oe. P. 92
Максимовић, полицијско привредни управник из Петроварадина извештава градски магистрат да у оквиру Комунитета многе занатлије
обављају по неколико делатности, те им сходно томе мора бити наплаћена и такса. У списку ових занатлија налазе се обућарски мајстор
Мештл Јозеф (Mestl), Антон Јел и Георг Брукленер.
Немачки.
3 листа
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27.

28.

29.

31.

32.

33.
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1788. фебруар 2, Петроварадин
Oe. P. 98
Максимовић, полицијско привредни управник из Петроварадина извештава градски магистрат да се у ноћи 27/28. јануар 1789. године у
кући овдашњег трговца Латинчића догодио пожар, где су том приликом интервенисала два противпожарна возила.
Немачки.
3 листа
1789. фебруар 4, Буковац
Oe. P. 98
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, извештава
Магистрат о бегу неколико турских емигрантских породица из Буковца, 11. децембра 1788. године.
Немачки.
2 листа
1789. фебруар 3, Петроварадин
Oe. P. 100
Извештај Школске комисије у Петроварадину упућен Магистрату за
исплату неопходних средстава за вођење школа, као и захтев да се
ради унапређења школства у Граници омогући бољи и економичнији
рад школа у Комунитету. Школска комисија посебним освртом регулише учење веронауке у петроварадинским школама.
Немачки.
3 листа
1789. фебруар 9, Петроварадин
Oe. P. 112
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер и Привредна канцеларија извештавају Магистрат и жале се јавној управи магистрата против стационарне војске у месту, којој су поред места за
смештај, потребна дрва за огрев и остале потрепштине.
Немачки.
8 листова
1789. фебруар 16, Петроварадин
Oe. P. 125
Максимовић, полицијско привредни управник из Петроварадина извештава Магистрат да је у домаћинству пекара из Петроварадина, Ладенројтер Матијаса, избио пожар, где су том приликом интервенисала
два противпожарна возила, али је штета знатна.
Немачки.
3 листа
1789. фебруар 18, Петроварадин
Oe. P. 130
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о објави
грофа Митровског, дана 8. фебруара 1789. године којом се за управника привредног добра у Петроварадину поставља извесни привредни управник Хорки, док ће садашњи полицијско привредни управник
Максимовић бити преименован за Земун.
Немачки.
5 листова

36.

40.

43.

44.

45.

1789. фебруар 8, Петроварадин
Oe. P. 132
Градски саветник и капетан, Карл Крамер извештава Магистрат да је
6. фебруара 1789. године из градске кафане „Црни орао” одбегао у непознатом правцу подрумар из Петроварадина, Јохан Георг Амтман,
стар 30 година, а који је истом приликом отуђио 184 форинте.
Немачки.
3 листа
1788. децембар 15, Беч
Oe. P. 141
Примерак прописа Његовог величанства цара Јосифа II, који се тиче
Кривично судске уредбе која датира од 15. децембра 1788. године и
којом регулишу преступи политичке природе и недела насталих политичким деловањем, али и другим повредама закона.
Немачки.
2 листа
1789. фебруар 23, Петроварадин
Oe. P. 144
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату лични опис
и биографију Михалела Холда, рођеног у Аустрији и старог 40 година,
који је одбегао у непознатом правцу након што је оштетио трговца
Антона Кенига из Петроварадина. Одштета је нанета у виду преузимања намирница укупне вредности 5.165 форинти и 50 крајцара.
Немачки.
2 листа
1789. фебруар 18, Петроварадин
Oe. P. 145
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату спецификацију рачуна достављену на увид и ревизију Градској управи (Магистрату) и вишим земаљским властима у коме је садржан пријем новца
у градску благајну, који је долазио од пореских дуговања, пре свега
таксе за возарину у износу од 39 крајцара за приватна лица и 25 за
службена лица.
Немачки.
3 листа
1789. фебруар 18, Петроварадин
Oe. P. 153
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Магистрат
18. фебруара 1789. године да је Јохан Потока из Мајура дезертирао 13.
фебруара ове године из овдашње Понтоњерске регименте. Налаже се
спровођење истраге против дезертера Јохана Потоке, а у случају пресретања и његово хапшење.
Немачки.
2 листа

49

50.

51.

52.

53.

55.

57.
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1789. фебруар 25, Петроварадин
Oe. P. 168
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да je Дворски ратни савет наложио Канцеларији да посредством Бечко-нојерхофске комисије надгледа уплату ратног пореза и о томе извести Магистрат до 11. маја 1789. године.
Немачки.
2 листа
1789. фебруар 25, Петроварадин
Oe. P. 176
Извештај Петроварадинског комунитета за 1788. годину којим се
регулишу обавезе грађана у Петроварадину: дуговања, неисплаћене
дажбине као што је нпр. аренда и малтарина, полагање рачуна за преузимање црвеног и белог вина, пива, пореза на баште и слично.
Магистрат је био дужан да после завршетка сваке војне године сачини
завршни рачун о материјалном пословању.
Немачки.
2 листа
1789. март 4, Петроварадин
Oe. P. 177
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о наредби
пристиглој од Дворског ратног савета о оснивању Дома инвалида, посебно за сиромашне, од постојећих легата.
Немачки.
2 листа
1789. фебруар 24, Петроварадин
Oe. P. б. с.
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату лични опис
и биографију Михалела Холда, рођеног у Аустрији и старог 40 година,
који је одбегао у непознатом правцу након што је оштетио трговца
Антона Кенига из Петроварадина.
Немачки.
1 лист
1789. март 11, Петроварадин
Oe. P. 189
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат и Полицијску канцеларију у Петроварадину о пропутовању грофа Паула Форгача (Paul Graf von Forgacs) из Петроварадина према Темишвару 5. марта 1789. године. Следи и лични описи грофа Форгача.
Немачки.
3 листа
1789. март 30, Петроварадин
Oe. P. 214
Фурјаковић Иван, комунитетски хирург извештава Петроварадински
магистрат и доставља лекарски извештај након увида у комплетно
обављен преглед у својству лекара над стањем и бројем септичких

јама на територији Комунитета.
Немачки.
58.

59.

60.

5 листова

1789. мај 22, Петроварадин
Oe. P. 223
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат и Полицијску канцеларију у Петроварадину на челу са полицијско привредним
управником Максимовићем, да је у Земуну изненада преминуо канцелиста Земунског магистрата, Самуел, и да ће његово место заузети
извесни Шулц.
Напомена: Градски канцелиста се сматрао службеником Магистрата, мада без права гласа на градским седницама. Канцелиста је морао
бити вичан финансијском пословању и поседовати извесна знања из
економских наука и полицијске струке. Он је био обавезан да положи
стручни испит пред Комесаријатом. Поред владања немачким, хрватским и српским језиком, од канцелисте се захтевало да има леп и читак рукопис, јер је његова дужност била да у Магистрату води протокол и заводи приспеле предмете у регистар. Осим овога канцелистима
су били поверавани и други послови.
Немачки.
3 листа
1789. април 16, Петроварадин
Oe. P. 243
Рачун издат на име оџачара из Петроварадина Керера, којим се потврђује да је од Максимовића, полицијско-привредног управника, примио 288 форинти за обављени посао чишћења оџака у претходном
периоду, али и додатних 315 форинти и 28 крајцара на име изведених
поправки оџака.
Оџачари су иначе као и занатлије свих осталих струка били уједињени
у главно еснафско удружење и својим правима су били изједначени са
осталим занатлијама у Краљевини Угарској.
Немачки.
3 листа
1789. април 11, Петроварадин
Oe. P. 246
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Магистрат
да је 11. априла 1789. године из 4. батаљона пешадијске Градишке пешадијске регименте дезертирао Георг Перцел и побегао у непознатом
правцу. Налаже се његово хапшење.
Немачки.
4 листа

51

61.

62.

63.

66.

67.
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1789. април 18, Петроварадин
Oe. P. 256
Ратна канцеларија у Петроварадину и мајор Симоновић извештавају
Петроварадински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворског ратног савета да је издат норматив о устројству војске и војних
штабова, те да овдашње земље морају строго поштовати будуће нове
законске регулативе.
Немачки.
4 листа
1789. април 18, Петроварадин
Oe. P. 257
Мајор Симоновић испред Ратног савета упућује Петроварадинском
магистрату наредбу Краљевског угарског намесништва којом се наређује Поштанској служби да од 15. априла 1789. године путања кретања поште поред осталог треба да буде и Терезиопел (Суботица) –
Будим. Ради се наиме о потпуно новој поштанској тури/правцу, која
је тек отворена.
Немачки.
2 листа
1789. април 27, Петроварадин
Oe. P. 265
Обавештење Максимовић Михајла, полицијско привредног управника прослеђено Магистрату којим се исказује вишак Привредне благајне у висини од 49 форинти и 40 крајцара.
Немачки.
2 листа
1789. октобар 29, Петроварадин
Oe. P. 269
Извештај Антонија Адамовића, војног канцелисте из Петроварадина
упућен Команди у Петроварадину, Гарнизонском суду Петроварадина и градском судији и саветнику, у коме се каже да је војник Јован
Шпољарић дезертирао из војске тј. пешадијске регименте „Јанош
Палфи”. Следи молба Дворском ратном савету да оснује комисију која
би се бавила регулисањем дезертерства.
Немачки.
2 листа
1789. октобар 29, Петроварадин
Oe. P. 271
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат и Петроварадински комунитет да се регулисали потребу снабдевања коњима,
који су преко неопходни у војне сврхе. Чињеница је да се број крава
и коња у Петроварадину из године у годину повећавао, што говори о
сталном економском јачању становништва, али и Петроварадинског
комунитета.
Немачки.
2 листа

68.

69.

70.

72.

74.

1789. мај 2, Петроварадин
Oe. P. 277
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да следи обавештење виших земаљских власти којим се регулишу пореске
обавезе становништва у славонско-сремским војним комунитетима
и преузму одговарајуће мере да се пореско пословање у њима уједначи. Посебно се водило рачуна о опорезивању на занат и трговину,
земљишни порез и таксу за чување стоке.
Немачки.
9 листoва
1789. мај 8, Буковац
Oe. P. 279
Управник привредног добра у Буковцу Бергер, доставља Магистрату
примерак провентног рачуна за 2. војни квартал у 1789. години, тј. за
период од 1. фебруара до краја априла текуће године, на даљу обраду
и проверу у Дворском ратном књиговодству.
Немачки.
9 листова
1789. мај 6, Петроварадин
Oe. P. 284
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат којом се
налаже већа контрола димњака на територији Карловаца, Буковца,
Градске управе и болнице у Петроварадину, те Болничке команде
у Каменици. Оџачари су иначе као и занатлије свих осталих струка
били уједињени у главно еснафско удружење и својим правима су
били изједначени са осталим занатлијама у Угарској.
Немачки.
5 листова
1789. мај 11, Петроварадин
Oe. P. 288
Мајор Симоновић испред Ратног савета упућује Петроварадинском
магистрату молбу за упућивањем на помоћ пекару из Петроварадина
тј. војној Служби за снабдевање три пекарска помоћника, на одређено
време, за потребе војске.
Немачки.
2 листа
1789. мај 11, Петроварадин
Oe. P. 290
Полицијско привредна канцеларија прослеђује Магистрату молбу
којом захтева хитну набавку клистир инјекција, на основу исказаних
потреба и извештаја Ивана Фурјаковића, градског саветника и комунитетског хирурга.
Немачки.
2 листа
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75.

77.

78.

81.

82.
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1789. април 22, Петроварадин
Oe. P. 298
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је нужно регулисати надлежност над редакцијом поштанског деловодника,
пошто се испоставило да се ради о дуплом вођењу деловодника.
Немачки.
13 листова
1789. мај 20, Петроварадин
Oe. P. 303
Бергер, управник привредног добра у Буковцу извештава Магистрат
да је доспела аренда за закуп земљишта у Буковцу за претходни период, те таксе од крчмарења и права на точење пића у Буковцу.
Немачки.
5 листова
1789. мај 13, Петроварадин
Oe. P. 306
Мајор Симоновић испред Ратног савета упућује Петроварадинском
магистрату молбу Јохана Шулца упућену Магистрату којом моли да
се преиспитају његова месечна примања и додаци који му у својству
привредног благајника у Петроварадину припадају.
Немачки.
2 листа
1789. мај 26, Петроварадин
Oe. P. 316
Рачун издат на име Франца Колпергера (Kollperger), оџачара из Карловаца, којим се потврђује да је од синдика из Петроварадина Матијаса Калана, примио новчани износ за обављени посао у претходном
периоду. Франц Колпергер је био ангажован на чишћењу димњака
школске зграде у Буковцу.
Немачки.
4 листа
1789. мај 29, Петроварадин
Oe. P. 319
Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, Матеас Калан, градски синдик из Петроварадина, и градски саветници Пител,
Зенебоген (Sennebogen) извештавају Магистрат да се после реорганизације градске управе Ерлихер (Ehrlicher) Готлиб био постављен
за управника Полицијско привредне канцеларије, а извесни Шулц
(Schulz) за пристава Полицијско привредне канцеларије. Сви службеници, укључујући и судско особље били су обавезни да након службеног постављења положе заклетву.
Немачки.
6 листова

85.

87.

88.

89.

92.

1789. јун 4, Петроварадин
Oe. P. 327
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о суми
средстава и опреме додељених Болничком фонду у Петроварадину,
на основу одлуке Генералне команде од 21. марта 1789. године. Градска
болница у Петроварадину се иначе издржавала из Болничког фонда. На крају сваке године прављен је обрачун болничких прихода и
расхода, а болница је поред неге болесника и издржавања сиромаха,
имала издатке за поправку болничке зграде, набавку огрева и осталих болничких потреба, али и трошкове преношења умрлих и њихово
сахрањивање из Болничког фонда.
Немачки.
5 листова
1789. јун 10, Петроварадин
Oe. P. 339
Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, извештава
Магистрат да је управа над Провентном благајном поверена Ерлихер
Готлибу, управнику Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину, из разлога што је Пител, градски писар, већ дуго обављао ту
дужност.
Немачки.
2 листа
1789. јун 2, Петроварадин
Oe. P. 347
Апелациони суд прослеђује Магистрату препис наредбе датиране 15,
априла 1788. године, којом се регулишу бракови некатоличке и католичке вероисповести, као и услови за ступање у други брак.
Немачки.
4 листа
1789. јун 17, Петроварадин
Oe. P. 358
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину и Зенебоген, градски саветник извештавају Магистрат
да је на последњем заседању Савета решено питање премеравања
куће, окућнице и ливаде у власништву поштара из Петроварадина,
Рубитела (Rubitel).
Немачки.
2 листа
1789. јун 17, Петроварадин
Oe. P. 368
Мајор Симоновић испред Ратне канцеларије упућује Петроварадинском магистрату обавештење о ступању на дужност Келерер Кристофа (Kellerer), градског каплана, уместо досадашњег Нуцл Доминика
(Nutzl). Плата ће се обрачунавати из Приходне благајне, на годишњем
нивоу износиће 300 форинти, а мора се узети у обзир чињеница да је
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Келерер већ примио 50 форинти ступајући на дужност градског каплана почетком године.
Немачки.
2 листа
94.

96.

1789. јун 24, Петроварадин
Oe. P. 374
Ратна канцеларија у Петроварадину и генерал Симоновић извештавају Магистрат да је Дворски ратни савет у Бечу предлаже да након
смрти Ларцел Георга, патера језуите и викарног жупника у Мајурима
упражњено место викарног жупника заузме Битнер (Bittner) Аманд,
градски каплан, те да опет његово упражњено место попуни Јетмар
Непомук, тренутно викарни жупник у Роковом долу.
Немачки.
3 листа
1789. мај 29, Петроварадин
Oe. P. 376
Петроварадински војни комунитет јавља Генералној команди да је
петроварадински апотекар Кригер (Krieger) поднео Магистрату на
исплату рачуне о утрошеним лековима за 1784. и 1785. годину за лечење Клачањи Јохана, тумача Илирског дворског суда, у висини од 23
форинте и 26 крајацара.
Немачки.
7 листова

1789. јул 7, Петроварадин
Oe. P. 395
101. Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину и Шулц (Schulz), пристав Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину извештавају Магистрат да је невреме нанело
велику штету јавним зградама у Петроварадину, посебно Градској
болници.
Немачки.
2 листа
1789. јул 6, Петроварадин
Oe. P. 396
103. Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину и Шулц, пристав Полицијско привредне канцеларије у
Петроварадину извештавају Магистрат да трошкови нанесени невременом кући у пољу, тј. некадашњој болници износе 43 форинте и 45
крајцара. трошкови поправке крова су највећи.
Немачки.
2 листа
1789. јул 7, Петроварадин
Oe. P. 399
104. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату допис Новосадског магистрата којим се разматра жалба овдашњих воденичара,
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посебно Винћенца Лерха у предмету који се тиче његових помоћника
на раду у воденици.
Немачки.
3 листа
1789. јул 12, Петроварадин
Oe. P. 412
106. Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину и Шулц, пристав Полицијско привредне канцеларије у
Петроварадину извештавају Магистрат о трошковима нанесеним невременом у Петроварадину у току јула 1789. године.
Немачки.
3 листа
1789. јун 4, Петроварадин
Oe. P. 413
107. Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, Ладај
Франц (Laday), члан Магистрата и Калан, синдик из Петроварадина
извештавају Магистрат да је Славонска генерална команда још 8. маја
донела уредбу којом се регулише рад у делатности превоза, посебно
тегљача бродова и на тај начин решила конкуренцију у послу која влада на територији Карловаца и Буковца кад је превоз бродова у питању.
Немачки.
2 листа
1789. јул 15, Петроварадин
Oe. P. 417
108. Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину и Шулц, пристав Полицијско привредне канцеларије у
Петроварадину извештавају Магистрат да је невреме нанело велику
штету јавним зградама у Петроварадину, посебно Градској болници,
те даље наговештавају где би она могла бити у скоријем периоду локализована јер је веома оштећена.
Немачки.
3 листа
1788. јун 2, Петроварадин
Oe. P. 421
109. Ладај Франц, члан Магистрата, Калан, синдик из Петроварадина
и Зенебоген, градски саветник извештавају Магистрат да је Регина
Винклер (Winkler), удовица из Петроварадина написала тестамент у
корист свог сина Франца Винклера, становника Роковог дола.
Немачки.
2 листа
1791. јун 2, Гладова
Oe. P. 431
111. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о стационирању пешадијске регименте „Јанош Палфи”, батаљон број 3. и 4. у
месту Војнић у Хрватској и Стара Градишка.
Немачки.
3 листа
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1789. јун 18, Карловац
Oe. P. 434
112. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Генерална команда наредила да се комунитетима омогући и додели вуча
лађа за војску.
Немачки.
5 листова
1789. јун 18, Петроварадин
Oe. P. 436
113. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Градска кућа у Петроварадину доставила одлуку Славонске провинцијалне комисије која се тиче подвоза, тј. обавезе вршења превоза и података о вући лађа из Буковца. Пут за вучу лађа ишао је преко Крушедола
и Карловаца до Буковца.
Немачки.
6 листова
1789. јул 25, Петроварадин
Oe. P. 452
115. Ратна војна комиcија извештава Петроварадински магистрат о потреби да се за Шајкашком граничарском батаљону (који је био подређен
Славонско-сремској генралној команди) у натури доставе ознаке Батаљона, а дуг исплати путем Приходне благајне у висини од 13 форинти и 44 крајцаре.
Немачки.
11 листова
1789. јул 29, Петроварадин
Oe. P. 453
116. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Генерална команда саопштила да извесни Шулц (Schulz), пристав Полицијско привредне канцеларије службеним путем треба бити премештен за Будим при Војној служби за снабдевање.
Немачки.
2 листа
1789. јул 29, Петроварадин
Oe. P. 454
117. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да син недавно преминулог управника контумаца (карантина за задржавање
робе и људи придошлих из иностранства) захтева стипендију за похађање 2. разреда Нормалне школе.
Немачки.
5 листова
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Кутија 19
1789. година
1.

3.

4.

1791. јул 6, Петроварадин
Oe. P. 456
Градоначелник Петроварадина Аргирус, доставља Магистрату примерак провентног рачуна за 1788. годину на даљу објаву и проверу у
Дворском ратном књиговодству.
Градоначелник је обавезно морао бити војно лице, обично у чину капетана. Именовала га је и постављала Генерална команда, а обављао
је посао дотадашњег градског судије. Морао је поседовати и моралне
квалитете.
Немачки.
31 лист
1789. август 9, Петроварадин
Oe. P. 458
Стефан Јаничик, локални капелан извештава Магистрат о примањима до 1783. године, интересима и укупној имовини од 300 форинти и
42 крајцаре.
Немачки.
4 листа
1789. јул 29, Петроварадин
Oe. P. 460
Ратна канцеларија у Петроварадину и мајор Симоновић извештавају Магистрат о одлуци Генералне команде у Петроварадину да
Белошoвић Фрању унапреди попут Шулц (Schulz) Јохана у пристава овдашње Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину.
Ова канцеларија је била подређена Магистрату. Белошoвић (Franz
Bellosovics von Trencsin) је рођен у Угарској, стар је 28 година и течно
говори немачки, латински, мађарски, „илирски”, грчки и словачки, а
делимично турски и влашки.
Немачки.
6 листова
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5.

6.

7.

8.

9.
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1789. јул 31, Винковци
Oe. P. 461
Шимоњи (Simonyi) Јанош, бачки провизор, испитује да ли су градске
власти у Петроварадину учиниле све да исплате на основу молбе Георга Бенела, другог градског писара у Петроварадину, за његове ванредне активности.
Немачки.
3 листа
1789. август 1, Винковци
Oe. P. 462
Школска комисија у Винковцима извештава Градску управу у Петроварадину да су школски надзорници из Петроварадина обавезни да
проследе Комисији школски извештај у три примерка, визитационе
извештаје катихета, табеле школа о завршеном летњем курсу, извештај о наградама ученика, попис школских књига и радове ученика из
лепог писања и писања по диктату. У школама у Петроварадину учили су се предмети: виши облик писања, виши рачун, правопис, немачка граматика и географија. Осим тога, ученици су сваки дан имали
један час верске наставе.
Немачки.
3 листа
1789. август 8, Петроварадин
Oe. P. 343
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Магистрат
да је сходно уведеном регулативу по војним коминитетима сачињен
попис имовине приликом укидања језиутске мисије у Петроварадину
и конфисковања имовине. Овим путем се сазнало да је језиутска мисија поседовала 4.000 форинти готовог новца.
Немачки.
3 листа
1789. август 5, Петроварадин
Oe. P. 474
Допис Ратне канцеларије у Петроварадину свим упућен Магистрату у
коме су садржане инструкције у вези са новим правним регулативима
који се тичу војних инвалида, удовица и њиховог збрињавања и свих
чланова породице (посебно деце) која остају без родитеља услед њиховог војног ангажовања или смрти.
Немачки.
2 листа
1789. август 11, Винковци
Oe. P. 482
Шимоњи Јанош, бачки провизор, испитује да ли су градске власти у
Петроварадину учиниле све задовоље критеријуме Школске комисије у Винковцима, али и да их обавести о подизању нове „латинске
школе”, без обзира на релативно мали број деце. У Петроварадину

су иначе у 1789. години већ постојале и радиле једна виша школа и
четири тривијалне или нормалне школе. Виша школа се налазила у
Унутрашњем граду и њу је водио Георг Штекл (Steckl), виши учитељ.
Плата вишег учитеља износила је годишње 2.520 форинти. Школска
година је имала два полугодишта, тзв. Зимски и Летњи школски курс.
На крају сваког школског курса одржавали су се испити у присуству
надзорника и школског учитеља.
Немачки.
3 листа
10.

11.

12.

1789. август 14, Петроварадин
Oe. P. 486
Извештај Привредне канцеларије и њеног управника Ерлихер Готлиба и Полицијске управе у Петроварадину у коме се детаљно наводи
стање противпожарне заштите у Петроварадину и раније донети прописи. Противпожарна заштита била је у свим комунитетима стављена
под надзор градских и полицијских власти. Ерлихер и полицајац Вурм
су закључили да је веома битно упозорити градске управе да будно
мотре да се прописи о противпожарној заштити поштују. О реду и
миру у граду старала се Тврђавска команда. Противпожарна заштита
је у Петроварадину била на завидној висини.
Немачки.
2 листа
1789. јул 18, Петроварадин
Oe. P. 488
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Главна
војна команда објавила да је провинцијални комесар Ковач одредио
надлежност у вучи лађа по Дунаву у циљу смањења конкуренције, те
је дакле тачно одређено ко је надлежан за путању од Карловаца до
Петроварадина и обрнуто.
Немачки.
7 листова
1789. август 20, Петроварадин
Oe. P. 490
Извештај Привредне канцеларије и њеног управника Ерлихер Готлиба упућен овдашњем Магистрату, а који саопштава да су на овдашњој
седници Савета датираној 4. августа 1789. године потврђене тврдње
Полицијске управе у Петроварадину да два бегунаца из Пеште, Берец
(Berez) Маргарета и Франц Цирнер (Zirner), нису пронађена на територији Комунитета.
Немачки.
2 листа
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13.

14.

15.

16.

17.
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1789. август 12, Петроварадин
Oe. P. 495
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Дворски ратни савет 6. јуна 1789. године донео нови патент о опорезивању
наследства, који се ослања на претходни патент из 1787. године и који
садржи и порез на недавно преминула лица (Sterbetax).
Немачки.
2 листа
1791. јул 14, Војнић
Oe. P. 503
Војни допис (презиме нечитко) датиран на 3. јул 1789. године у коме
се саопштава да је Адам Пицер (Pitzer), дезертирао из војске тј. пешадијске регименте „Јанош Палфи”, 3. батаљон и да за њим од 30. јула
1790. године следи потрага.
Немачки.
1 лист
1789. септембар 4, Петроварадин
Oe. P. 504
Георг Бенел, други градски писар и градски канцелиста, извештава
овдашњи Магистрат да је Геч (Götsch) Гертруда, овдашња комунитетска бабица, поднела молбу на ново упражњено место 11. новембра
1788. године, те да још није донета било каква одлука у вези са њом.
Немачки.
1 лист
1789. август 29, Петроварадин
Oe. P. 511
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је одлучено да Фрања Белошевић, главни рачуновођа при Војној болници у
Новом Саду заузме место пристава Полицијско привредне канцеларије уместо досадашњег Јохана Шулца који је преименован за Пешту.
Немачки.
3 листа
1789. август 29, Винковци
Oe. P. 514
Привредни управник и заменик школског министра Ерлихер (Erlicher)
шаље Славонској школској комисији у Винковцима, после школских
испита а по завршетку летњег школског курса војне 1788/89. године,
школски извештај у три примерка, визитационе извештаје катихета,
табеле школа о завршеном летњем курсу у једном примерку, извештај
о наградама ученика у три примерка попис школских књига у три примерка и радове ученика из лепог писања по диктату. Том приликом је
управник Ерлихер, у име петроварадинских учитеља, замолио Школску комисију у Винковцима да школски распуст ове године траје од 1.
септембра до 31. октобра 1789. године. Ерлихер даље каже да се поред
Више школе у Унутрашњем граду налазила се и Тривијална школа у

којој су учитељи били Давид Хандшух и Тома Кеверовић. Учитељ Кеверовић је имао 39 ученика, а у току летњег школског курса предавао
је рачун и правопис. Славонска школска комисија у своме одговору о
завршеном летњем курсу у петроварадинским школама, је известила
градску управу у Петроварадину да се годишњи школски распуст не
може померити за септембар и октобар, јер је утврђено време распуста прописано у свим војним границама. Комисија је поново укорила
Комунитет што су награде најбољим ученицима подељене у новцу, а
не у одећи или књигама. Комисија је ставила и примедбе на извештаје
учитеља, док је виши учитељ био опоменут да убудуће боље среди податке, пре него што пошаље школски извештај у Винковце. Укорен је
и катихета Амадеус Битнер, зато што није одржао предвиђени број
часова у првом разреду тривијалне школе у Мајурима. Посебно је укорен сам Магистрат зато што није ништа предузео против оних ученика који нередовно похађају наставу. Комисија је упозорила Магистрат
да је дужан да предузме мере да се ученици који нередовно похађају
наставу искључе из школе и више никада не приме назад.
Немачки.
15 листова
18.

19.

20.

1789. септембар 3, Петроварадин
Oe. P. 516
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да следи
уређење Петроварадинских улица, те се планирају радови на Петроварадинском Шанцу и уступање на располагање такозваних „деликвената/преступника” слободног краљевског града у сврху радне
снаге. Дозвољено је да дневно на уређењу петроварадинских улица и
Шанца ради по петоро радника.
Шанац је иначе био прва линија одбране Тврђаве и био је испуњен
водом. Он је представљао дубоко и широко удубљење у тлу испред
самих бедема. Његова основна функција је била да се онемогући приступ бедемима односно да се онемогући директан напад на њих.
Немачки.
5 листова
1789. септембар 2, Петроварадин
Oe. P. 524
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату судски законик Дворског ратног савета од 23. јула 1789. године.
Немачки.
5 листова
1789. септембар 4, Петроварадин
Oe. P. 527
Фрања Белошевић, главни рачуновођа при Војној болници у Новом
Саду моли Главну војну дирекцију за отпуст, ради преименовања на
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упражњено радно место пристава Полицијско привредне канцеларије, уместо досадашњег Јохана Шулца који је отишао за Пешту.
Немачки.
3 листа
23.

24.

25.

26.

30.
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1790. август 29, Петроварадин
Oe. P. 536
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о рескрипту (дворској наредби) Дворске ратне канцеларије од 14. августа 1790. године, којим регулише рад тесара и њихових помоћника у
Петроварадину, пре свега Ридл Јохана и Ханиша, обојица тесарских
мајстори из Петроварадина.
Немачки.
2 листа
1789. септембар 5, Петроварадин
Oe. P. 542
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Дворски
ратни савет 27. јуна ове године доставио писмене инструкције о снабдевању сточном храном на територији Комунитета, затим инструкције о
одржавању неопходног нивоа квалитета сена, исхрани стоке и посебно
коња, али и оптерећења товаром која су дозвољена за коње.
Немачки.
4 листа
1791. август 17, Петроварадин
Oe. P. 551
Молба Елизабете Бефелинг, становнице Новог Сада, упућена Магистрату којом захтева да добије специјалан атест за продају стоке, који
ће издати власти у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1789. септембар 27, Петроварадин
Oe. P. 543
Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину упућен Магистрату
којим се даје до знања да је Магистрат у Карловцима известио о учесталој пракси крађе и разбојништава од стране неке банде, која делује
на територији Срема, пре свега околини Карловаца, Инђије, Марадика, Крушедола и Ремете. Моли се Магистрат да на његовој територији
надлежности регулише казнене одредбе за ове разбојнике, али и да
предузме законских мера кад је у питању њихово хапшење. Банда разбојника пљачка винограде и краде животне намирнице по Срему.
Немачки.
3 листа
1789. септембар 20, Будим
Oe. P. 555
Генерална команда у Будиму извештава Магистрат да је 22. августа
1789. године из Баје одбегао Игнац Тот, тамничар стар 46 година,

отуђивши из Благајне 53 форинте и 28 крајцара. Властима у Петроварадину налаже се у случају његовог пресретања хапшење и спровођење под оружаном пратњом.
Немачки.
3 листа
31.

34.

36.

43.

1789. септембар 30, Петроварадин
Oe. P. 568
Генерална команда извештава Магистрат да је усвојила у међувремену неке од примедби у молби хирурга Ивана Фурјаковића па је наредила да Фурјковић има за обавезу да се стара за болеснике у војним
болницама, а да остале дотадашње његове послове треба на себе да
преузме Антон Бастијан, хирург из Роковог дола. Генерална команда
је наредила да се обојица хирурга исплаћују из Приходне благајне по
15 форинти сваког месеца.
Немачки.
5 листова
1789. октобар 15, Петроварадин
Oe. P. 590
Градски синдик Калан извештава Магистрат о притиску који Енгелбрехт Франц врши на вишег учитеља у Петроварадину, Георга
Штекла (Steckel). Иначе и Енгелбрехт обавља службу вишег учитеља у
Петроварадину.
Немачки.
3 листа
1789. октобар 16, Петроварадин
Oe. P. 599
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да молба
овдашње бабице за повећање додатка на плату није прихваћена, али је
одобрено кориштење осам клафтера дрва за огрев уместо досадашњих
шест клафтера, тј. два клафтера годишње више.
Немачки.
2 листа
1789. октобар 24, Петроварадин
Oe. P. 627
Извештај Привредне канцеларије у Петроварадину упућен Магистрату којим се ставља на знање молба болничара Цимермана (Zimmermann) из Градске болнице у Петроварадину да му се
на послу повећа плата, којом је уједно и условљавао свој останак
на послу у болници. Цимерман такође захтева да се за домаћицу у болници (Stubenmutter) прими његова законита супруга.
У прилогу документа следи одговор Магистрата који излази у сусрет
и одобрава захтеве болничара Цимермана.
Немачки.
3 листа
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47.

49.

50.

51.

54.
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1789. новембар 4, Петроварадин
Oe. P. 660
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату примерак патента, којим се регулише порез и урбаријални систем у Чешкој,
маркгрофовији Моравској, Шлезији и Аустрији, настао 4. новембра
1789. године.
Немачки.
2 листа
1789. новембар 10, Петроварадин
Oe. P. 669
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у Петроварадину, извештава Магистрат да је за потребе грејања Градске
болнице у текућој години одобрено из Фонда 7 ½ клафтера дрва, који
ће у наредном периоду бити истој и отпремљени.
Немачки.
2 листа
1789. новембар 11, Петроварадин
Oe. P. 692
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату oбрачун
Петроварадинског војног комунитета за укупне издатке и приходе у
временском периоду од 1. маја до 1. новембра 1789. године достављен
Градској управи на увид. Након усвојења овај рачунски извештај би
био послат на ревизију вишим земаљским властима.
Немачки.
4 листа
1789. новембар 24, Петроварадин
Oe. P. 707
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о молби
Лоренца Шпилауера (Schpillauer), становника и пивара из Петроварадина, да напусти службу црквеног оца, јер има већ скоро 60 година и
већ 12 година је обављао успешно и ову службу.
Постављење црквених отаца (тутора) и надлештво за руковање црквеном благајном одређивано је одлуком Дворског ратног савета. Црквена каса се чувала код Магистрата. Црквени оци били су дужни да
састављају полугодишње обрачуне о стању црквене благајне и да их
подносе на увид Магистрату и месном свештенству.
Немачки.
4 листа
1789. новембар 28, Петроварадин
Oe. P. 717
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Лоренц Селешковић, становник Петроварадина и трговац брашном,
узео под аренду (закуп) зграду градског кантара (Waaghaus) у Мајурима, на годину дана, од 1. новембра 1789. године до 31. октобра 1790.
године. Закуп зграде градског кантара за годину дана износио је 225

форинти.
Селешковић је био арендатор градског кантара у Мајурима и трговац
брашном коме је градска управа издала магацин за брашно у старој
градској кући.
Немачки.
6 листова
55.

58.

60.

62.

1789. октобар 29, Петроварадин
Oe. P. 61
Франц Плицнер (Plizner), учитељ немачке тривијалне школе у Мајурима моли Школску комисију у Винковцима да још једанпут размотри његову годишњу плату коју је примао из Градске благајне у износу
од 52 форинте, као и да се створе повољнији услови за рад у петроварадинским школама.
Иначе, кратко задржавање учитеља у Петроварадину било је последица ниских зарада које су добијали за свој рад.
Немачки.
4 листа
1789. децембар 9, Петроварадин
Oe. P. 741
Ратна канцеларија у Петроварадину и Слободна стрељачка компанија
у Петроварадину достављају Магистрату податке о подвозу, обавештење грађанима који имају коње, те о новчаној суми којом треба исплатити подвоз. Подвоз за превоз војске од станица до станица исплаћивао се из Комунитетске благајне.
Немачки.
3 листа
1789. децембар 13, Петроварадин
Oe. P. 748
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије у
Петроварадину, извештава Магистрат да је за потребе снабдевања
општинске стоке неопходна набавка соли, посебно кад је реч о биковима.
Немачки.
3 листа
1789. децембар 12, Петроварадин
Oe. P. 754
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату разрез
ратног пореза за 1789. и наредну 1790. годину, а који је одредио и доставио Дворски ратни савет у Бечу.
Немачки.
4 листа
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Кутија 20
1789. година
1.

5.

9.
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1789. јануар 9, Петроварадин
Ј. 16
Максимовић Михајло, полицијско привредни управник извештава
Магистрат да је 19. децембра 1788. године у гостионици код гостионичара Вајнбергера (Weinberger) на Тврђави пронађен извесни дезертер са именом Фореле (Forelle), припадник артиљеријске регименте.
Уследило је његово хапшење и спровођење под оружаном пратњом.
Немачки.
4 листа
1789. јануар 3, Петроварадин
Ј. 37
Бенел Георг, други градски писар и канцелиста извештава Магистрат
да је 2. јануара 1789. године настао тестамент (завештање) Ане Комоковић, становнице и гостионичарке Роковог дола број 95, у којем
изјављује да целокупно наследство након своје смрти завештава супругу Павлу Комоковићу, сину Леополду старом 23 године и кћери
Елизабети, старој 16 година. Након смрти Ане Комоковић, састављен
је протокол о њеном иметку и породици (Sperrelation), а потом је уследила оставинска расправа. Њена укупна непокретна имовина је процењена на 1.993 форинте и 18 крајцара и обухватала је процену куће,
40 мотика винограда и 2 тагверка ливаде.
Немачки.
3 листа
1789. јануар 23, Петроварадин
Ј. 60
Бенел Георг, други градски писар и канцелиста извештава Магистрат
да је 20. децембра 1788. године настао тестамент (завештање) Јозефа Рамбергера (Ramberger), становника Петроварадина. Рамбергер,
је био подрумар из Петроварадина, а на основу његовог тестамента
састављен је протокол о његовом иметку (Sperrelation), а потом је уследила оставинска расправа. Његова укупна непокретна имовина је
процењена на 62 форинте и 31 крајцару и обухватала је процену по-

кретне и непокретне имовине.
Рамбергер је био стар 26 година, пореклом из Беча, а преминуо је 20.
децембра 1788. године у Војној болници у Петроварадину. Био је самац, без жене и деце. Родитељи су му и даље живи и живе у Бечу.
Немачки.
17 листова
12.

14.

15.

1789. јануар 21, Петроварадин
Ј. 71
Брачни уговор закључен између Јакоба Еберлеа (Eberl), столар и становник Петроварадина и његове веренице Ана Марије у Петроварадину 1789. године пред сведоком Ладајем, чланом Магистрата и Бенела, канцелисте из Петроварадина. Брачни уговор је био закључен у
писменој форми и потписан од обе стране. Уговорне стране споразумно деле заједничку имовину коју уносе у брак и коју стичу за време
трајања брака. У брачном уговору Еберл потврђује да поседује кућу у
сопственом власништву, 400 форинти готовог новца, као и да је без
било каквих осталих дуговања. Брачни уговор је закључен у односу на
некретнине и готов новац у за то законски прописаном облику.
Немачки.
4 листа
1789. јануар 24, Петроварадин
Ј. 75
Кривично истражна комисија у Петроварадину доставља Магистрату
извештај синдика из Петроварадина Калана о саслушању неколико
грађана Петроварадина пред градским судом у вези са спором око
нестанка 11 форинти и 40 крајцара сребрног новца. Као осумњичени саслушани су следећи грађани: Георг Амбришак, Матеус Хомпак и
Мартин Јакшић, становници Петроварадина, а сумњиче се да су сребрни новац замотан у марамицу отуђили 2. децембра 1788. године.
Саслушање петроварадинског грађанства извршено је пред Градском
саветом у Петроварадину. У Градском савету су се 1766. године налазили: Мештл Јозеф, градски саветник и судија, Шпилауер Гашпар
(Schpillauer), и Фабијан Грабер, градски саветници и Георга Бенел,
канцелиста и писар из Петроварадина.
Немачки.
10 листова
1789. јануар 26, Петроварадин
Ј. 82
Каш(а)ић Јован, некадашње сироче из Петроварадина, а касније припадник батаљона Његово величанство Фердинанд моли Магистрат да
му се одобри депозит на име наследства и подизање 25 форинти из
укупног капитала Сирочадске благајне. Молбу ће размотрити градски
саветници Ладај, Пител и Зенебоген.
Немачки.
4 листа
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20.

21.

25.

29.
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1789. јануар 23, Петроварадин
Ј. 91
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да месечни подаци за месец децембар 1788. године који се тичу подношења
писмених жалби на предмете оставинске распаве нису пристигли. У
прилогу документа следи оставинска расправа настала након смрти
Шимонић Јакова, винара из Петроварадина, а састављен је и протокол о његовом иметку и породици (Sperrelation). Његова укупна непокретна имовина је процењена на 322 форинте и 34 крајцара и обухватала је процену куће, 40 мотика винограда и 2 тагверка ливаде.
Магистрат је поставио старатеља малолетним кћерима, Софији и Терези Шимонић, које су остале без једног родитеља. Магистрат је био
надтуторска власт без чије дозволе се није смело ништа отуђити од
имовине лица стављеног под старатељство. Новац који је припадао
особама под старатељством полаган је у комунитетску Сирочадску
благајну, а Магистрат је био дужан да води рачуна о томе како се овај
новац улаже и да ли доноси прописану камату од 6 процената.
Немачки.
3 листа
1789. јануар 28, Осијек
Ј. 92
Субалтерни суд Краљевине Далмације, Хрватске и Славоније (односно жупанија Вировитичке, Сремске и Пожешке) у сарадњи са Земунским магистратом заказао је распродају имовине малверзанта Јохана
Радмахера (Radmacher). Meђутим, његова жена је са знатним делом
имовине претходне, 1788. године, у страху од турског напада, из Земуна побегла у Петроварадин. Суд шаље Петроварадинском магистрату комисијски састављен инвентар Радмахерових ствари (1786), ради
препознавања узурпираних ствари у женином поседу.
Латински, немачки.
4 листа
1789. фебруар 6, Петроварадин
Ј. 105
Старатељ Мартин Стефановић 23. јануара упућује Сирочадској комисији молбу да се реши питање старатељства над четворо малолетне
деце Магдалене Гемшин, која је изненада преминула у Петроварадину.
Гемшин је била удовица, а живела је након смрти супруга са децом:
Катарином, Хеленом, Јакобом и Мартином.
Немачки.
2 листа
1789. децембар 11, Петроварадин
Ј. 113
Спецификација рачуна Функ Адриана (Funk), становника Роковог
дола и петроварадинског контрибуента, у којој је садржан попис

ствари које су се затекле у кући након његове смрти. Градски саветници Ладај, Пител и Матија Зенебоген проценили су да се 5. фебруара
1789. године у кући Функ Адриана, првог надзорника свиларства у
Петроварадину, затекла имовина у износу од 200 форинти, те да су
наследници имовине супруга Јудита, син Јозеф и кћери Ана Марија и
Катарина.
Немачки.
7 листова
31.

35.

40.

1789. јануар 8, Петроварадин
Ј. 115
Извештај Апелационог суда упућен Магистрату у Петроварадину у
коме се даје до знање да је извршено саслушање служавке Клачањи
(Klacsanyi) Јохана, бившег тумача Илирске генералне команде, на основу сумње да је извршила незаконите активности на територији Комунитета. Саслушање исте обавило се пред Апелационом судом у Петроварадину, а она је касније послата у затвор где може бити осуђена
само на лакши физички рад.
Немачки.
5 листова
1789. фебруар 24, Петроварадин
Ј. 137
Попис имовине Плак Мишка, становника Петроварадина достављен
Петроварадинском магистрату на увид, а који је садржао покретну и
непокретну имовину и заостала дуговања. У попису имовине који је
сачинио Ладај Франц 24. фебруара 1788, била је евидентирана породична кућа, вредности у сребру, бакарни предмети, затим предмети
од олова и гвожђа, одећа и обућа, али и активна и пасивна дуговања
Плак Мишка.
Немачки.
3 листа
1789. август 26, Петроварадин
Ј. 146
Извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској управи
(Магистрату) у Петроварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела наследства након смрти Ђорђа Милошевића, винара
и становника Петроварадина. Попис имовине (инвентар) Милошевића, достављен је Магистрату на увид, а који је садржао покретну
и непокретну имовину и заостала дуговања. Милошевић, винар из
Петроварадина, имао је поприличан иметак, који је након његове
смрти судским путем и бројним молбама и захтевима потенцијалних
наследника, као и интервенцијама суда у Петроварадину правним путем подељен наследницима.
Немачки.
11 листова
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51.

53.

56.

58.
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1789. март 3, Земун
Ј. 171
Магистрат у Земуну извештава Магистрат у Петроварадину да ће закуп градске крчме бити могућ након лицитације 15. 22. и 29. марта
1789. године. Као могући закупци наводе се Јован Радман и Андрија
Јанковић, становници Земуна. Градска управа је била власник ове крчме, коју је град годинама издавао под аренду.
Немачки.
3 листа
1789. март 4, Петроварадин
Ј. 173
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да извршена лицитација имовине недавно преминулог
коњичког капетана Супановића, становника Петроварадина. Лицитацијом која је обављена 15. октобра 1788. године стечен је увид у имовно стање преминулог Супановића.
Немачки.
5 листова
1789. фебруар 6, Беч
Ј. 179
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Зенебоген предају Петроварадинском магистрату правни акт
којим Антон Фердинанд Браун (Braun) из Беча, добија старатељство
над малолетним Браун Паулом и у Сирочадску благајну прилаже 6.400
форинти као вид депозита.
Магистрат је поставио старатеља малолетном Брауну који је остао без
родитеља.
Немачки.
16 листова
1789. март 4, Петроварадин
Ј. 183
Инвентарна комисија у Петроварадину на основу сачуваног стања активе и пасиве и на основу пописа имовине израчунава попис имовине
Еберл (Eberl) Јакоба, столара и недавно преминулог становника Петроварадина. Ладај Франц, члан Магистрата и Георг Бенел, канцелиста из Петроварадина потврђују да је Еберл поседовао кућу у сопственом власништву, 400 форинти готовог новца, као и да је без било каквих осталих дуговања. Поседовао је такође и брачни уговор закључен
у односу на некретнине и готов новац у за то законски прописаном
облику.
Немачки.
4 листа

63.

74.

82.

85.

1789. март 12, Тител
Ј. 192
Немачко банатска кантонска команда у Тителу извештава Магистрат
да су два пандура привела у затвор следеће скитнице: Михајла Букура, Павла Петровића, Лев (Löv) Новака и Логошан Петра код којих
је пронађена новчана сума и износу од 130 форинти и 59 крајцара.
Претпоставља се да је новац стечен продајом украдене имовине.
Немачки.
4 листа
1789. март 29, Петроварадин
Ј. 237
Кривично истражна комисија u Петроварадину доставља Магистрату
извештај Калана, синдика из Петроварадина извештај о саслушању
неколико грађана Петроварадина пред градским судом у вези са спором око нестанка новчане суме за коју се сумњичи Франц Ганцер
(Ganzer). Осумњичени је саслушан пред градским судијом у Петроварадину, и терети се да је упавши у кућу покојног Клачањи (Klacsanyi)
Јохана, тумача Илирске генералне команде која се налази у Новом
Саду отуђио његову приватну имовину.
Немачки.
4 листа
1789. март 3, Петроварадин
Ј. 260
Извештај Питела, градског саветника из Петроварадина и градског
саветника Зенебогена достављен Петроварадинском магистрату у
коме је садржана сирочадска табела и регулисање уплате у Сирочадски новчани фонд за временски период који обухвата 1787. и 1788.
годину. Овај сумарни извештај подразумева и попис дужника на територији Петроварадина и Новог Сада, попис укупног капитала Сирочадске благајне, као и обавезе и дуговања према њој.
Немачки.
3 листа
1789. април 16, Петроварадин
Ј. 280
Градски савет је доносио одлуке у свим грађанским споровима укључујући и бригу о сирочадима и сиромасима и обављање полицијских
послова. Мандат чланова Градског савета је био три године. У корист
малолетног сирочета женског пола, Јохане Браун, пореклом из Петроварадина уплаћено је Сирочадској благајни у Петроварадину 1.000
форинти готовог новца.
Немачки.
4 листа
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1789. април 16, Петроварадин
Ј. 281
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника које су приложили
у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну. Ради
се наиме о прилозима становника Петроварадина: Катарине Копицл,
Јакова Ковачевића, Блажа Крушича, Стефана Стефановића и Јохана
Кикера.
Немачки.
4 листа

Кутија 21

1789. година
1.

4.

1789. април 21, Петроварадин
Ј. 297
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника које су приложили
у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну. Ради
се наиме о обвезницама Милнарић Луке на 60 форинти и 55 крајцара,
Ане Кобетић на 150 форинти, Матиаса Зенебогена на 1.000 форинти,
Јозефа Рајевића на 147 форинти и Марија Цветковића у износу од 42
форинте, за новац који су посредством Сирочадске благајне заложили за градску сирочад.
Обичај је био да се готовина, која је припадала лицима под старатељством, и био полаган у комунитетску Сирочадску благајну, могао позајмити, али уз одређене услове и прописану камату. Магистрат је био
дужан да води рачуна о томе да се овај новац корисно улаже.
Немачки.
3 листа
1789. април 24, Петроварадин
Ј. 315
Потврда овдашњег синдика Калана Петроварадинском Магистрату
да је наредбом датираном на 17. април 1789. године бр. 279 регулисано
старатељство над малолетном децом недавно преминулог Саломона
Хиршла, сина Симона Хиршла, становника Петроварадина. Седморо
сирочади Саломона Хиршла, као и мајка Михаела биће помагано из
средстава Сирочадског фонда.
У прилогу следи списак деце сирочади на територији Комунитета, са
подацима: име родитеља, припадност родитеља некој од регименти, и
разлози смрти или погибије.
Немачки.
2 листа
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7.
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16.
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1789. април 22, Петроварадин
Ј. 320
Ратна канцеларија извештава Магистрат да је именован старатељ некада малолетном детету Браун (Braun) Јохани, становници Петроварадина која је остала без родитеља. Она је сад већ удата и презива се
Швајгер (Schweiger).
Немачки.
3 листа
1789. април 30, Петроварадин
Ј. 323
Потврда Карла Винклера (Winkler) упућена Петроварадинском магистрату да је 14. априла 1789. године поништен из протокола упис права на непокретност у величини од 39 мотика винограда у власништву
Симеона Мелика Ченазија (von Csenasy).
Немачки.
4 листа
1789. мај 12, Петроварадин
Ј. 339
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обрачун овдашње Ратне благајне датиран на 2. мај 1789. године, издат на име доктора Швајгера из Петроварадина.
У прилогу документа је и обвезница у износу од 1.000 форинти Јохане
Браун, становнице Петроварадина, а која је приложена у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну.
Немачки.
4 листа
1789. април 28, Петроварадин
Ј. 343
Синдик Калан, градски саветници Пител, Зенебоген и Латинчић Матија, достављају Магистрату правни акт којим Мартин Вајнбергер
(Weinberger), становник Петроварадина, добија старатељство над малолетним сином Ђорђа Павловића, недавно преминулог винара и становника Петроварадина. Након смрти Павловића састављен је протокол о његовом иметку и породици (Sperrelation), а потом је уследила
оставинска расправа.
Магистрат је поставио старатеља малолетном сину који је остао без
родитеља. Магистрат је био надтуторска власт без чије дозволе се није
смело ништа отуђити од имовине лица стављеног под старатељство.
Новац који је припадао особама под старатељством полаган је у комунитетску Сирочадску благајну, а Магистрат је био дужан да води рачуна о томе како се овај новац улаже и да ли доноси прописану камату
од 6 процената.
Немачки.
2 листа

19.

35.

36.

40.

1789. мај 1, Петроварадин
Ј. 349
Зенебоген, градски саветник из Петроварадина и Бенел, канцелиста
из Петроварадина извештавају Магистрат да је у Мајуру у кући број
226 преминуо Лоренц Рабел, познати крчмар из Петроварадина, који
је за собом оставио супругу Терезију Рабел и троје деце, сина Јохана,
кћи Катарину и малолетног сина Јохана Паула.
Након смрти Лоренца Рабела, састављен је протокол о његовом иметку и породици (Sperrelation), а потом је уследила оставинска расправа.
Право на наследство његове укупне непокретне имовине имају на основу сачињеног тестамента и две Лоренцове сестре, настањене у Будиму.
Немачки.
4 листа
1789. јун 8, Петроварадин
Ј. 396
Градски саветници Пител и Зенебоген предају Петроварадинском магистрату правни акт којим Катарина Ступлић, становница Петроварадина, добија старатељство над малолетном децом недавно преминулог Мишка Антолића, такође становника Петроварадина. У прилогу документа о старатељству следи рачун Сирочадске благајне за
период од 1. октобра 1788. године до краја маја 1789. године.
Магистрат је поставио старатеља малолетној деци Мишка Антолића:
Томи и Магдалени Антолић, касније удата Бошњаковић.
Немачки.
4 листа
1789. јун 8, Петроварадин
Ј. 397
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника, Гашпара Панишића, Мишка Лобрековића, Ивана Павловића и Јозе Лукашевића које
су приложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску
благајну. Ради се о прикупљеним новчаним средствима, која су припадала особама под старатељством, у овом случају Марији, Еви, Терези, Марти и Кристини Баталинчић, сирочади из Петроварадина.
Немачки.
3 листа
1789. април 22, Петроварадин
Ј. 408
Градски саветници Пител и Зенебоген обавештавају Магистрат Петроварадинском магистрату да је 1. априла 1789. Марија Картаковић,
сироче из Петроварадина на старању код Катарине Ступлић, становнице Петроварадина, изненада преминуло у петој години живота.
Разлог смрти је непознат. Родитељ малолетне Марије Картаковић,

77

отац Јован, преминуо је 2. децембра 1786. а мајка Катарина, гостионичар из Петроварадина, још пре оца.
Немачки.
2 листа
42.

43.

45.

48.
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1789. јунуар 9, Петроварадин
Ј. 415
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Депозитна благајна у Петроварадину примила обвезнице петроварадинских становника, које су приложене у сврху депоновања новчаних
средстава у Сирочадску благајну у корист Ане Пан и Барбаре Шилер
(Schüller). Ради се о прикупљеним новчаним средствима од по 20, 38 и
81 форинте.
Немачки.
3 листа
1789. јун 23, Петроварадин
Ј. 417
Градски саветници Пител и Зенебоген достављају Петроварадинском
магистрату о спецификацију трошкова достављену од прокуратора (царског опуномоћеника) Романа Богојевића, потребе службеног
пута доктора Јоахима Штегера (Steger). Ради се пре свега о службеним
трошковима за потребе превоза службеног особља кочијама од Петроварадина до Пеште и Будима и у обрнутом смеру, од 17. јуна 1789.
године па надаље. Новчани износ од 3.045 форинти обухвата трошкове дневница Штегера, храну за коње, трошкове преноћишта итд.
Немачки.
4 листа
1789. јун 19, Петроварадин
Ј. 419
Извод из судског протокола прослеђен Магистрату, а тиче се судске одлуке о хапшењу Николе Пребрића, овдашњег контрибуента,
за крађу два коња, 18. маја 1789. године. Коњи су пронађени 26. маја
1789. године у власништву Нађ Михаља, Бачка жупанија. Овдашњи
црквењак при цркви Снежне Марије у Петроварадину, Филип Гринчић, описао је изглед коња, на основу чега су и пронађени.
Немачки
14 листова
1789. јун 5, Петроварадин
Ј. 434
Попис имовине (инвентар) Саболовић Стефана, становника Петроварадина достављен је Петроварадинском магистрату на увид, а који
је садржао покретну и непокретну имовину и заостала дуговања. Саболовић није имао велик иметак и он је интервенцијом Магистрата
правним путем подељен на законским наследницима.
Немачки.
6 листова
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60.

65.

70.

1789. јун 25, Петроварадин
Ј. 442
Извод из судског протокола прослеђен Магистрату а тиче се судског
истражног поступка након убиства Матеуса Габеја (Gabbey), овдашњег
контрибуента. За убиство се сумњичи Матеја Георг, пешадијске регименте Барона де Винса (De Vins), који је убодом сабље извршио чин
убиства Габеј Матеуса.
Немачки.
3 листа
1789. јун 26, Петроварадин
Ј. 453
Теодор Начо (Nacso), градски саветник, арендатор акциза и трговац
извештава Магистрат да ће против Клачањи Јаноша поднети тужбу,
наводећи да је оптужени Клачањ 5. новембра 1771. године продавао
шљивовицу по 16 форинти и 36 крајцара.
Немачки.
4 листа
1789. јун 27, Петроварадин
Ј. 468
Ратна канцеларија доставља Петроварадинском магистрату спецификацију трошкова насталу за, потребе службеног пута доктора Јоахима Штегера (Steger). Ради се пре свега о службеним трошковима
за потребе превоза службеног особља кочијама од Петроварадина до
Пеште и Будима и у обрнутом смеру. Новчани износ од 3.045 форинти
обухвата трошкове дневница Штегера, храну за коње и трошкове преноћишта, а биће исплаћена из Ратне благајне Славонске границе.
Немачки.
3 листа
1789. јул, Петроварадин
Ј. 481
Депозитна благајна у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да су обвезнице Јоахима Штегера, доктора медицине и петроварадинског становника приложене у сврху депоновања новчаних
средстава у Сирочадску благајну, за период од 1. јануара 1783. године
до 31. марта 1789. године.
Немачки.
9 листова
1789. јул 29, Петроварадин
Ј. 496
Пител, градски саветник из Петроварадина доставља Магистрату у
Петроварадину примерак извештаја о уплати сирочадских рачуна и
сирочадску табелу за јун 1789. године.
Немачки.
3 листа
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78.

98.

1789. јул 11, Петроварадин
Ј. 526
Франц Ладај предаје Петроварадинском комунитету након смрти
Пахмана, другог градског писара, састављени протокол о његовом
иметку и породици (Sperrelation), а потом је уследила оставинска
расправа. Његова укупна непокретна имовина је процењена на 2.000
форинти и 18 крајцара и обухватала је процену куће, 40 мотика винограда и 2 тагверка ливаде.
Немачки.
3 листа
1789. јул 20, Петроварадин
Ј. 558
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице Мартина Флајшмана (Fleischmann), петроварадинског становника, које је приложио у сврху депоновања новчаних
средстава у Сирочадску благајну. Ради се о прикупљеним новчаним
средствима у висини од 26 форинти, која су припадала особама под
старатељством, у овом случају сирочади Маркса Мозела (Mosel), Антону, Ани и Кристини Мозел.
Немачки.
4 листа

1789. јул 30, Петроварадин
Ј. 591
105. Николић Димитрије, трговац из Петроварадина обавештава Магистрат да је Руча Михаел преминуо у Земуну, а да му је при том остао
дужан 151 форинти и 31 крајцару. Николић моли Магистрат за дозволу да дуг буде исплаћен из оставинске масе покојника.
Немачки.
4 листа
1789. август 25, Петроварадин
Ј. 633
116. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о саставу
Градског савета у Петроварадину, којег су чинили градски судија и
петорица саветника. У Савету су 1789. године били: Матијас Зенебоген, Венцел Xаниш (Hannisch), Балтазар Штокер (Stocker), Кристијан
Видеман (Wiedemann) и Јуро Первизовић.
Немачки.
2 листа
1789. септембар 9, Беч Ј. 662
123. Правни акт којим Антон Фердинанд Браун (Braun) из Беча, добија
старатељство над малолетним Браун Паулом из Петроварадина и у
Сирочадску благајну прилаже 9.010 форинти и 39 крајцара као вид
депозита. Магистрат је поставио старатеља малолетном Брауну који
је остао без родитеља.
Магистрат је био надтуторска власт без чије дозволе се није смело
ништа отуђити од имовине лица стављеног под старатељство.
Немачки.
5 листова
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Кутија 22
1789. година
1.

2.

1789. септембар 18, Петроварадин
Ј. 671
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава овдашњи Магистрат да је у обавези да 14 дана раније достави извештај у вези са главницом комунитетског лекара (медика) Јоахим Штегер (Steger), како
би имовина уколико је могуће, била осигурана у договореној вредности. Досадашња годишња примања Штегера износила су за обављање
посла у Градској болници 3.174 форинте и 76 крајцара готовог новца
на годишњем нивоу, тј. у периоду од 1. јануара 1788. године до краја
марта 1789. године.
Напомена: Медик, хирург, апотекар и бабица, тј. здравствени радници коминитета, сматрали су се службеницима Полицијско привредне
канцеларије у Петроварадину. Сви они су морали поседовати одговарајућу стручну спрему и бити доброг моралног владања, спремни да
у свако доба дана и ноћи укажу медицинску помоћ коминитетском
становништву. Медик је морао такође да спречава жене, скитнице
и надрилекаре да лече становништво, као и да против њих подноси
пријаве Магистрату. Био је дужан да бесплатно указује лекарску помоћ болесницима и сиромасима у градској болници, док се код осталих становника при наплаћивању лекарских услуга морао строго
придржавати прописане таксе. Приликом прве посете медик је могао
од болесника да наплати 20 крајцара, а приликом поновљених излазака 10 крајцара.
Немачки.
14 листова
1789. септембар 14, Перлез
Ј. 672
Кантонска команда у Перлезу извештава Магистрат о смрти Фридриха Вилдберга (Friedrich von Wildberg), мајора Банатске граничарске
кантонске команде, 27. августа 1789. прошле године, без да је за собом
оставио тестамент или било какву опоруку око наслеђивања сребра,
намештаја и сеоских кола.
Немачки.
4 листа
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4.

11.

19.

28.

29.
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1789. октобар 6, Петроварадин
Ј. 674
Војни комунитет у Земуну извештава Магистрат У Петроварадину да
је извршена лицитација имовине недавно преминуле Елеоноре Шикхофер (Schikhofer), становнице Земуна, за имовину коју је поседовала
у Мајурима. Шикхофер је умрла у Земуну, 25. децембра 1788. године, и
није оставила тестамент.
Немачки.
6 листова
1789. октобар 6, Петроварадин
Ј. 701
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Ладај предају Петроварадинском магистрату новоизрађен
депозитни извештај за 1789. годину.
Немачки.
6 листова
1789. октобар 31, Петроварадин
Ј. 753
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Ладај предају Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника, међу којима и Јована Томашевића, бећара из Петроварадина, које је приложио у сврху депоновања новчаних
средстава у Сирочадску благајну.
Немачки.
6 листова
1789. новембар 25, Петроварадин
Ј. 808
Синдик Калан доставља Магистрату извод из судског протокола
у коме је садржана судска одлука о хапшењу Ђорђа Хаднађeвића,
контрибуента из Карловаца, за крађу возних кола и два коња, власништво Михаела Гала (Gall), становника Петроварадина. Извештај је
достављен на основу саслушања од 9. новембра 1789. године.
Немачки.
7 листова
1789. децембар 1, Петроварадин
Ј. 812
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Ладај предају Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника, међу којима и бећара Јована Томашевића, које су приложили у сврху депоновања новчаних средстава у
Сирочадску благајну.
Немачки.
6 листова

39.

51.

52.

57.

58.

1789. децембар 15, Петроварадин
Ј. 838
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Зенебоген предају Петроварадинском магистрату правни
акт којим Ернест Швајгер (Schweiger), адвокат из Беча, добија старатељство над малолетним Браун (Braun) Паулом. У прилогу документа
о старатељству следи рачун Сирочадске благајне за период од 1. октобра 1788. године до краја септембра 1789. године.
Немачки.
5 листова
1789. јун 30, Петроварадин
б. с.
Обвезница Стефана Јалисавешића 172 форинте, за новац који је примио из Сирочадске благајне посредством Матији Латинчићу, градског
саветника из Петроварадина.
Обичај је био да се готовина, која је припадала лицим под старатељством, и био полаган у комунитетску Сирочадску благајну, могао позајмити, али уз одређене услове и прописану камату. Магистрат је био
дужан да води рачуна о томе да се овај новац корисно улаже.
Немачки.
2 листа
1789. јул 5, Петроварадин
б. с.
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат у Сегедину о хапшењу Стефана Русића и Танасије Списковића, бивших припадника пешадијске регименте, који су након дезертирања
ухапшени и осумњичени за кривично дело крађе коња које су продали извесном гостионичару из Сегедина Антону. Сумња се да оба
дезертера имају лажне пасоше али да нису били раније осуђивани.
Немачки.
2 листа
1789. септембар 1, Петроварадин
б. с.
Дворска ратна канцеларија у Бечу посредством градоначелника Аргируса, Калана и градских саветника Питела и Зенебогена доставља
Магистрату, прописе за образац заклетве са текстом заклетве за петроварадинске службенике. Сви службеници, укључујући и судско
особље обавезни су да положе заклетву.
Немачки.
2 листа
1789. септембар 1, Петроварадин
б. с.
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да је по заповести Славонско-банатског апелационог суда
потврдио пресуду у судском предмету који се тичe Габеј (Gabbey) Ма-
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теуса, становника Петроварадина. Габеј је стар 35 година, католик и
војни контрибуент, а суди му се јер је у ноћи 24. октобра 1788. године
усмртио припадника пешадијске регименте Мату Георга. За почињени чин убиства Габеј је осуђен на две године рада на Петроварадинском Шанацу.
Петроварадински Шанац је иначе представљао прву линију одбране
Тврђаве и био је испуњен водом. Он је представљао дубоко и широко удубљење у тлу испред самих бедема. Његова основна функција је
била да се онемогући приступ бедемима односно да се онемогући директан напад на њих.
Немачки.
2 листа
62.

67.

78.
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1789. септембар 27, Петроварадин
б. с.
Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти поводом поделе наследства након смрти Елеоноре Шикхофер (Schikhofer), становница Мајура и Земуна. Расправа је вођена на основу непостојећег тестамента
Елеоноре Шикхофер, недавно преминуле становнице Петроварадина
и Земуна, кога је у Магистрату евидентирао градски саветник Ладај
пред сведоцима, 27. септембра 1789. године. У првом делу она део наследства препушта лицитацији, ради надокнаде својих пасивних дуговања.
Немачки.
6 листова
1789. јун 1, Петроварадин
б. с.
Иван Фурјаковић, градски саветник и комунитетски хирург, Јакоб
Еберл (Eberl) и Гашпар Шпилауер, градски саветници, по налогу Славонске генералне команде достављају попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које
се сумњиче, за јун 1789. године. Шаљу и посебан допис о ухапшеницима Елизабети Павлековић из Мајура, 50 година, и брачном пару Марији и Николи Протић из Роковог дола, старих 36 година.
Немачки.
8 листова
1789. октобар 21, Петроварадин
б. с.
Тестамент Стефана Херлића, становника и војног контрибуента из
Петроварадина, који је исти сачинио у присуству Зенебогена, градског саветника из Петроварадина, 21. октобра 1789. године.
Из преостале новчане заоставштине, део новца се завештава супрузи
Катарини Каливоди, затим за потребе дотирања цркве Светог Рока

у Петроварадину, као и фонду цркве Снежне Марије. Осталу нематеријалну имовину препушта лицитацији, ради надокнаде својих пасивних дуговања.
Немачки.
1 лист
81.

82.

85.

91.

1789. март 29, Петроварадин
б. с.
Инвентар имовине Хиршл (Hirschl) Јакоба, трговца из Петроварадина достављен Петроварадинској градској управи након његове смрти
1789. године. Хиршл је преминуо у Пешти, а иначе био је трговац јеврејског порекла коме је градска управа издала у закуп локал за радњу
и подрум у старој градској кући за 350 форинти.
Немачки.
19 листова
1789. април 28, Буковац
б. с.
Инвентар имовине Марте Даниловић, удовице Милосава Васића, становника Буковца достављен Петроварадинској градској управи након
њене смрти 1789. године. Попис имовине (инвентар) Марте Даниловић, недавно преминуле становнице Буковца, достављен је Магистрату на увид, који поред осталог садржи покретну и непокретну имовину и заостала дуговања из претходног периода.
Немачки.
4 листа
1789. март 19, Петроварадин
б. с.
Градски синдик Калан извештава Магистрат у Земуну да је 3. децембра
1788. године у Петроварадину преминула извесна Терезија Апенцелер
(Appenzeler), трговац галантеријом пореклом из Беча, чије је место задржавања поред осталог био и Земун, као и да је у току подела њене
покретне и непокретне имовине законски озваничена посредством
Магистрата, оверена и потписана и подељена законитим наследницима.
Немачки.
9 листова
1789. б. д, Петроварадин
б. с.
Михајло Максимовић, први полицијско-привредни управник у Петроварадину доставља Магистрату попис прикупљених новчаних
средстава на територији Комунитета на име сакупљене оџачарине.
Оџачари су иначе као и занатлије свих осталих струка били уједињени
у главно еснафско удружење и својим правима су били изједначени са
осталим занатлијама у Угарској.
Немачки.						
10 листова
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95.

1789. септембар 1, Петроварадин
б. с.
Делегирани војни суд у Петроварадину доставља Петроварадинском
магистрату криминална процесна акта у судском предмету који се тичe
Габеј Матеуса, становника Петроварадина. Габеј је стар 35 година, католик и војни контрибуент, а суди му се јер је у ноћи 24. октобра 1788.
године усмртио припадника пешадијске регименте Мату Георга. За почињени чин убиства Габеј је осуђен на две године рада на Петроварадинском Шанцу.
Немачки.
20 листова

1789. новембар 6, Петроварадин
б. с.
101. Славонска генерална команда даје упутства Петроварадинском комунитету да на време закључене рачуне, од сада шаље на преглед капетану
Естерајхеру (Östereicher), комунитетском инспектору.
Немачки.
3 листа
1789. децембар 6, Петроварадин
б. с.
102. Обрачун Петроварадинског војног комунитета за период од 1. новембра 1788. до 1. новембра 1789. године достављен Градској управи (Магистрату) на увид за укупне издатке и приходе у назначеном временском
периоду, пре свега за потребу набавке дрва за огрев и житарица за потребе исхране коња и остале стоке.
Немачки.
2 листа
1789. јун 6, Петроварадин
б. с.
107. Попис војних штациона маршруте регименте „Гроф Надашди”, на којима је предвиђено да се задржава 4. пуковнички батаљон те регименте,
на путу од Митровице до Руме.
Немачки.
1 лист
1789. јун 6, Петроварадин
б. с.
110. Ревизија рачуна Петроварадина за претходну 1788. годину достављен
на увид и ревизију Градској управи (Магистрату) и вишим земаљским
властима у коме је садржан пријем новца у градску благајну, као и
укупни новчани издаци за ту годину. Пријем новца у градску благајну
долазио је од пореских дуговања, закупа провентних регалија, приход
од: пореза на точење алкохолних пића, давања под аренду земљишта,
права месарења, издавања под кирију складишта, давања под закуп винограда, од вашарске таксе, наплаћене земљишне таксе итд. Ревизију
рачуна за обрачунску 1788/89. годину потписали су градски судија и
остали чланови Градске управе.
Немачки.
2 листа
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Кутија 23
1790. година

2.

3.

4.

6.

1789. децембар 22, Беч
Oe. P. 4
Јохана Браун, некад малолетна становница Петроварадина која је
остала без родитеља, сад већ удата Швајгер (Schweiger) извештава Магистрат да изврши обрачун њене имовине у Сирочадској благајни, јер
је сад већ пунолетна.
Немачки.
4 листа
1790. јануар 5, Каменица
Oe. P. 11
Хорват, провизор (настојник) извештава Магистрат да ће се 11. јануара одржати лицитација имовине Франца Сервита, грађанина из Новог Сада. Сервит је био власник воденице на барки, те ће иста бити
предмет заказане лицитације.
Немачки.
4 листа
1790. јануар 7, Петроварадин
Oe. P. 12
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да следи
обавештење Славонског војног комунитета Брод о испоруци огревног дрвета путем Дунава, од Вуковара до Петроварадина у количини
од 500 клафтера. У прилогу се напомиње цена огревног дрвета за 1790.
годину и дан испоруке.
Немачки.
5 листова
1790. децембар 17, Петроварадин
Oe. P. 17
Апелациони суд наређује Магистрату да посредством асесора Апелационог суда Залцмана (Salzmann) обави набавку неопходне одеће за
потребе одевања затвореника, као и неопходне хране у сврху исхране
истих. Асесор Залцман преузима одговорност за поверени му посао,
обавезан је да га обави на време, а извештаји о раду морају на време
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бити достављени Апелационом суду.
Петроварадин је иначе 90-их година XVIII века постао средиште Славонско-сремске војне границе, те су се у њему налазили поред Делегираног војног суда и Апелациони суд.
Немачки.
4 листа
9.

11.

12.

13.
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1790. децембар 24, Петроварадин
Oe. P. 30
Апелациони суд упућује Магистрату извештај у коме се каже да је
почетком 15. марта 1779. године још неколико становника Петроварадина било дужно некадашњем петроварадинском дућанџији, Јаниа Димовић, познат још и као Јаниа Начи (Nacsy) преминуо је још
27. априла 1763. године, и по националности је био Грк. Дужници су
били: Теодор Начи, Наум Николић и Алекса Начи.
Немачки.
5 листова
1790. јануар 22, Петроварадин
Oe. P. 44
Правни акт којим градски саветник Ладај састављa протокол о иметку и породици и забрани располагања имовином (Sperrelation) Николе Скерлића, до завршетка оставинске расправе. Скерлић је пореклом из Хрватске, а умро је 10. јануара 1790. године. По занимању је
био надничар, неожењен и настањен у Мајурима. Наследници укупне
Скерлићеве имовине су непознати, с обзиром на то да на дан смрти
није имао сачињен тестамент.
Немачки.
3 листа
1790. јануар 9, Петроварадин
Oe. P. 46
Извештај Ратне канцеларије упућен Магистрату у Петроварадину да
је одлуком Дворског ратног савета решено да се одложи случај регулисања уплата у Сирочадски новчани фонд због процене сирочадске
табеле, који подразумева и попис дужника на територији Петроварадина и Новог Сада, попис укупног капитала Сирочадске благајне, као
и обавезе и дуговања према њој.
Немачки.
9 листова
1790. јануар 22, Петроварадин
Oe. P. 47
Попис сирочади, деце страдалих и преминулих војних припадника,
који су остали без старатеља. Делегирани војни суд налаже Петроварадинском магистрату да се у случају да постоји родбина која може
бити доведена у везу са овом сирочади, пронађе и да се њима препусти егзистенција и брига о одрастању.
Немачки.
14 листова

19.

21.

22.

24.

1790. фебруар 1, Карловци
Oe. P. 81
Карловачки магистрат извештава Магистрат у Петроварадину да је
Прока Живковић, контрибуент из Буковца, позајмио од тамошње
Сирочадске благајне капитал у износу од 50 форинти, прихватајући
обавезу да исту суму врати увећану за фиксну камату од шест процената у периоду за који се за то обавезао. Живковић је исплаћивао
позајмљену новчану суму за 1788. и 1789. годину, закључно са 1770.
годином. Молбу за позајмицу поднео је првобитно Градској управи у
Петроварадину.
Немачки.
27 листова
1790. јануар 17, Петроварадин
Oe. P. 88
Зенебоген, градски саветник и канцелиста Кешерац достављају Магистрату лицитациони комисиони протокол који се односи на продају
запрежних кола Коргер Јохана, а сходно наредби Славонске генералне
команде од 9. децембра 1790. године.
Немачки.
3 листа
1790. фебруар 12, Петроварадин
Oe. P. 91
Тестамент Катарине Петриновић, удате Зукар (Suckar), становнице
Петроварадина, сачињен у Петроварадину 28. новембра 1788. године пред сведоцима, Хелфер Јохан Михаелом (Helffer) и Георгом Бенелом, канцелистом из Петроварадина. Недавно преминула становница Петроварадина је целокупну имовину тестаментом завештала на
следећи начин: Фрањевачком реду у Петроварадину, затим новац за
покој њене душе њене, граду Петроварадину 200 гулдена, те затим у
корист Фрањевачког манастира у Петроварадину износ од 500 гулдена и овдашњој Градској болници у Петроварадину по 200 гулдена.
Немачки.
5 листова
1790. фебруар 16, Петроварадин
Oe. P. 97
Извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској управи
(Магистрату) у Петроварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела наследства након смрти Корин Јуре, бившег становника Петроварадина. Попис имовине (инвентар) достављен је Mагистрату на увид, а садржао je покретну и непокретну имовину и заостала дуговања. Корин, петроварадински виноградар, није оставио
тестамент за собом, а од наследника је имао само брата и две сестре.
Највећи део његовог иметка је био 8 ½ мотика винограда на Мишелуку.
Немачки.
6 листова
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25.

26.

34.

36.

44.
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1790. фебруар 18, Петроварадин
Oe. P. 99
Попис имовине Павла Крушића, некадашњег припадника регименте
Гроф Надашди, настао након смрти оца, у укупном износу од 75 форинти и 21 крајцара. Очево наследство му је на располагању од 20.
новембра 1789. године.
Немачки.
4 листа
1790. фебруар 20, Карловци
Oe. P. 103
Тужба Јохана Манета (Mannet), племића од Фирстенбурга
(Fürstenburg), против Теш Јозефа (Thösch), власника крчме Црвени
ован, пред Апелационим судом у Петроварадину. Теш је 17. маја 1785.
године остао дужан Манету 100 форинти. Теш се обавезао да ће дуг
вратити до 6. јула 1789. године, што није учинио. Манет захтева повраћај дуга чија исплата касни већ пет годiна.
Немачки.
5 листова
1790. фебруар 10, Петроварадин
Oe. P. 116
Обрачун Петроварадинског комунитета за 1789. годину достављен
на увид и ревизију Магистрату и вишим земаљским властима у коме
је садржан пријем новца у градску благајну, као и укупни новчани
издаци за 1789. годину. Комунитет је остваривао знатна средства од
давања под аренду градског кантара, права месарења, као и од издавања под кирију складишта, локала и подрума у ерарским зградама. У
приходе Града улазио је и новац од разрезаног пореза на винограде.
Градски рачуни су исправно вођени за војну 1789. годину, што је загарантовано и потписима челника места.
Немачки.
3 листа
1790. фебруар 25, Нови Сад
Oe. P. 119
Јозеф Шопран (Schoppran), градски судија из Новог Сада и Јохан
Хајнрих Рудолф, градски писар, извештавају Магистрат, да је Катарини Нојхаузер (Neuhauser), удатој Берешанин, оставио у наследство
очух Франц Бауер 7 мотика винограда на Транџаменту.
Немачки.
3 листа
1790. октобар 29, Петроварадин
Oe. P. 147
Допис Војног суда у Петроварадину упућен Служби за ревизију рачуна у коме је садржана процена тренутног стања Вурмове имовине у
Петроварадину након његове смрти, а који подразумева поред осталог и попис настале штете у снабдевању пивом у Петроварадину и на

територији Новог Сада, укупан капитал пиваре, као и обавезе и дуговања према Сирочадској благајни у укупном износу од 326 форинти.
Немачки.
10 листова
48.

50.

1790. октобар 6, Нова Градишка
Oe. P. 156
Атанасије Мандровић, трговац из Нове Градишке, извештава Славонско банатску граничну генералну команду да је пре две године од Гаврила Жигића из Новог Сада купио мањи брод, за 500 форинти готовог
новца. Половину у износу од 250 форинти је исплатио, док другу половину има намеру да исплати до краја текуће године.
Немачки.
2 листа
1790. март 11, Петроварадин
Oe. P. 166
Писмена потврда Ерлихер Готлиба, привредног управника упућена
Магистрату, да је из новчане заоставштине након смрти Штернад
Франца, пекарског помоћника из Петроварадина, такође становника
Петроварадина, из Благајне градског Магистрата примио 1 форинту
на име Градске болнице у Петроварадину. Накнаду је примио у готовом новцу.
Градска болница у Петроварадину се иначе издржавала из Болничког
фонда. На крају сваке године прављен је обрачун болничких прихода
и расхода, а ова болница је поред неге болесника и издржавања сиромаха, имала издатке за поправку болничке зграде, набавку огрева и
остале болничке потребе, али и обавезу преношења умрлих и њихово
сахрањивање које се извршавало из Болничког фонда.
Немачки.
9 листова

1790. април 6, Петроварадин
Oe. P. 198
Петроварадински магистрат упућује Славонској генералној команди
у Осијеку и Депозитној благајни у Петроварадину све податке у вези
са функционисањем Сирочадске комисије у Петроварадину. Захтев је
достављен Комунитету 6. априла 1790. године, а требао би да у свом
прегледу обухвати временски период од 1789. до 1790. године.
Немачки.
22 листа
		

60.

66.

1790. април 6, Осијек
Oe. P. 226
Писмена потврда Антона Мразовића, градског судије из Осијека,
упућена Магистрату да из оставинске масе недавно преминуле госпође Ане Филип, удовице месара из Осијека исплати у Сирочадску
благајну у Петроварадину у корист сирочета Јохана Хорвата 69 форинти.
Немачки.
8 листова
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72.

92

1790. април 17, Петроварадин
Oe. P. 236
Рескрипт дворског ратног савета од 3. априла 1790. године упућен посредством Ратне канцеларије Петроварадинском магистрату о условима по којима се у Угарској и Трансилванији може торбарити.
Торбарење је прастари облик трговине, тј. улична продаја уличних трговаца, којом су се бавили искључиво сиромашни трговци, који нису
имали довољно средстава да закупе локал у граду, а донекле и ситне
занатлије. Они су са дозволом градских власти, у великим корпама
или торбама, продавали робу по градским улицама. Чланови трговачког еснафа често су протестовали Магистрату против оваквог начина
продавања робе, па је торбарење ограничено само на три дана пре и
после великих вашара.
Немачки.
3 листа

Кутија 24
1790. година
1.

3.

5.

1790. мај 4, Петроварадин
Ј. 314.
Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, Ладај, члан
Магистрата и Калан, синдик из Петроварадина и Зенебоген, градски
саветник извештавају Магистрат да је дана 4. маја 1790 године Нако
Теодор, трговац из Новог Сада захтевао заплену непокретне имовине
Клачањи (Klacsanyi) Јаноша, бившег тумача Илирске генералне команде, на основу судске пресуде која је донета 23. октобра 1789. године. Заплена је неопходна ради намирења новчаног дуга Клачањија
према Нако Теодору у износу од 116 форинти и 36 крајцара.
Немачки.
6 листова
1790. мај 7, Петроварадин
Ј. 321
Тужба Игнаца Хајденволфа из Нојштата (Wiener Neustadt / Бечко
Ново Место), кога заступа Јохан Венцел Штајниц (Steinitz), трговац
гвожђем из Петроварадина против Кристијан Бењамина, становника
Петроварадина кога заступа Николић Димитрије, трговац из Петроварадина, за дуг од 250 форинти кога доказују изводом из Главног коморског књиговодства.
Немачки.
6 листова
1790. мај 7, Петроварадин
Ј. 333
Апелациони суд у Петроварадину је 7. маја 1790. године наложио
Петроварадинском магистрату да на основу Протоколa о иметку
(Sperrelation) начињеног након смрти надзорника свиларства у Петроварадину, власништво над његовом непокретном имовином стекне супруга Барбара Франк (Frank).
Немачки.
1 лист

93

11.

15.

16.

18.
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1790. мај 18, Петроварадин
Ј. 355
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника које су приложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну.
Ради се о 2.424 форинти и 44 крајцаре прикупљених новчаних средстава, а новац који је припадао особама под старатељством полаган је
у комунитетску Сирочадску благајну, док је Магистрат био дужан да
води рачуна о томе како се овај новац улаже и да ли доноси прописану
камату од 6 процената.
Немачки.
10 листова
1790. мај 4, Петроварадин
Ј. 373
Апелациони суд у Петроварадину обавестио је 4. маја 1790. године
Петроварадински магистрат да није задовољан пословањем Магистрата. Посебно је скренута пажња градском судији да се текући предмети морају износити на Градским седницама и тамо решавати, а извештаји и записници (протоколи) морају на време бити достављени
Апелационом суду.
Немачки.
2 листа
1790. мај 28, Петроварадин
Ј. 373
Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти због поделе наследства
и судског поравнања Симона Хeршла (Hеrschl) Левина и Јакоба Хершла, становнике Петроварадина.
Немачки.
4 листа
1788. мај 29, Петроварадин
Ј. 375
Правни акт којим Ладај Франц, члан Магистрата након смрти Марије
Новалис, становнице Петроварадина и удовице ћурчије из Петроварадина, пореклом из Далмације, 5. маја 1790. године саставља протокол о њеном иметку и породици (Sperrelation), након кога је уследила
оставинска расправа. Њена укупна непокретна имовина је процењена
на 1.993 форинте, а за наследнике су именоване две пунолетне кћерке,
Ана и Магдалена, и малолетни син Игнац.
Магистрат је поставио старатеља малолетном сину који је остао без
родитеља. Новац који је припадао особама под старатељством полаган је у комунитетску Сирочадску благајну, а Магистрат је био дужан
да води рачуна о томе како се овај новац улаже и да ли доноси прописану камату од 6 процената.
Немачки.
10 листова

21.

25.

26.

27.

29.

1790. јун 1, Тител
Ј. 383
Ратна војна комиcија извештава Петроварадински магистрат о потреби да се за Шајкашки граничарски батаљон (који је био подређен
Славонско-сремској генралној команди) пренесе пуномоћ за новац у
износу од 80 форинти и 11 крајцара, који је део наследства у Опову
преминулог Стефана Раконића. Раконић је иначе пореклом из места
Вербје, кантон Градишка.
Немачки.
4 листа
1790. мај 25, Петроварадин
Ј. 397
Апелациони суд је 25. маја 1790. године наредио Магистрату да посредством асесора Апелационог суда Залцмана (Salzmann) обави набавку неопходне одеће за потребе одевања затвореника, као и неопходне хране у сврху исхране истих. Залцман преузима одговорност
за поверени му посао, обавезан је да га обави на време, а извештаји о
раду морају на време бити достављени Апелационом суду.
Петроварадин је иначе 90-их година XVIII века постао средиште Славонско-сремске војне границе, те су се у њему налазили поред Делегираног војног суда и Апелациони суд.
Немачки.
2 листа
1790. мај 26, Петроварадин
Ј. 398
Пител, градски саветник из Петроварадина доставља Магистрату све
текуће податке у вези са функционисањем Сирочадске комисије у Петроварадину. Захтев је достављен Комунитету 20. маја 1790. године, а
требао би да у свом прегледу обухвати временски период од годину
дана.
Немачки.
9 листова
1790. мај 26, Петроварадин
Ј. 400
Славонски и Банатски апелациони суд извештавају Магистрат у Петроварадину посредством Питела, градског саветника и писара из
Петроварадина о подели наследства након смрти Ивана Доретића,
овдашњег виноградара. Ради се наиме о 98 форинти које ће на основу
одлуке Апелационог суда бити уплаћени у Сирочадски фонд.
Немачки.
20 листова
1790. мај 11, Петроварадин
Ј. 436
Депозитна администрација у Петроварадину посредством Зенебогена
и Питела, градских саветника, доставља Магистрату извештај са свим
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текућим подацима у вези са функционисањем Сирочадским фондом
у Буковцу. Извештај је достављен Комунитету 11. маја 1790. године, а
требао би да у свом прегледу обухвати временски период од годину
дана.
Немачки.
5 листова
40.

49.

52.

53.

96

1790. јун 29, Нови Сад
Ј. 479
Јозеф Лопран (Loppran), градски судија у Новом Саду 29. јуна 1790.
године извештава Магистрат о полагању новчаних средстава у оставинску масу Вурма, у износу од 80 форинти и прописаном каматом од
6%.
Немачки.
6 листова
1790. јун 13, Петроварадин
Ј. 529
Пител, градски саветник из Петроварадина и градски саветник Зенебоген достављају Петроварадинском магистрату протокол о иметку
Јармек Барбаре, старе 80 година, винара и недавно преминуле становнице Петроварадина. Овим протоколом о иметку забрањује се располагање имовином покојнице (Sperrelation), до завршетка оставинске
расправе, након које супруг и деца постају правни наследници оставинске имовине, која је процењена на 416 форинти и 44 крајцаре.
Немачки.
7 листова
1790. јул 13, Петроварадин
Ј. 535
Иван Фурјаковић, градски саветник и комунитетски хирург, по налогу Славонске генералне команде доставља записник о узроку и настанку смрти Клачањи (Klacsanyi) Јаноша, тумача Илирске генералне
команде.
Фурјаковић је показивао примерено теоријско и практично знање из
хируршке вештине па је зато био постављен на место комунитетског
хирурга у Петроварадину, али је истовремено обављао и посао бербера. У исте сврхе из оставинске масе Клачањи исплаћено му је 4 форинте за обављени посао бербера у периоду од 19. септембра 1780. године
до јула 1790. године.
Немачки.
4 листа
1793. јун 18, Петроварадин б. с.
Пител, градски саветник из Петроварадина извештава Магистрат да
је трошкове сахране недавно и изненада преминулог Шустер Леонарада преузела на себе Јохана Валдрауш, рођена Целнер и њен супруг,

без да су трошкове сахране и остале настале рачуне надокнадили, те
саветник Пител препоручује да се они регулишу из оставинске заоставштине Шустера.
Немачки.
2 листа
54.

55.

61.

69.

1790. јул 8, Петроварадин
Ј. 542
Зенебоген, градски саветник из Петроварадина, извештава Магистрат да су доктор Швајгер јуниор из Беча и Кристијан Бартенштајнер
уплатили посредством посредника Бењамин Кристијана, трговца железом из Петроварадина, 2.000 форинти у корист Сирочадске благајне
у Петроварадину, у континуитету од 1. јуна 1785. године.
Немачки.
38 листова
1790. јул 19, Петроварадин
Ј. 545
Инвентарна комисија у Петроварадину на основу пописа имовине
израчунава попис имовине Клачањи (Klacsanyi) Јаноша, тумача Илирске генералне команде. У попис имовине Клачањи уврштена је његова
непокретна имовина, али и су ту улазила и неизмирена дуговања како
његова, тако и средства која су њему дуговали у последњих неколико
година.
Немачки.
4 листа
1790. јул 20, Петроварадин
Ј. 561
Обвезница је представљала хартију од вредности којом се издавалац
обавезивао да ће доносиоцу исплатити до одређеног дана износ назначен у обвезници са каматом или другачије ако је тако предвиђено.
Обвезнице су биле издаване са фиксном каматом од шест процената.
Прилог: Обвезница Максимилијана Зилгмилера (Silgmüller) из 1790.
године, недавно преминулог становника Петроварадина, да је исплатио 80 форинти позајмљених од Матилде Вајнбергер (Weinberger) 31.
октобра 1788. године.
Немачки.
4 листа
1790. јул 18, Бјеловар
Ј. 581
Судска расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти поводом поделе
наследства након смрти Ладислава Домитровића, становника Иванића (Војна граница) и трговца, браћи Ђорђу и Лазару Бабу (Baab),
кујунџијама из Петроварадина. Расправа је вођена на основу већ постојећег тестамента Домитровића, инвентар имовине настао је 22. децембра 1789. године у Иванићу.
Немачки.
5 листова
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71.

72.
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1790. јул 23, Петроварадин
Ј. 588
Ревизија рачуна Петроварадина за 1789/90. годину достављен на увид
и ревизију Градској управи (Магистрату) и вишим земаљским властима у коме је садржан пријем новца у градску благајну, као и укупни
новчани издаци за ту годину. Пријем новца у градску благајну долазио
је од пореских дуговања, закупа провентних регалија, приход од: пореза на точење алкохолних пића, давања под аренду земљишта, права
месарења, издавања под кирију складишта, давања под закуп винограда, од вашарске таксе, наплаћене земљишне таксе итд. Ревизију рачуна за обрачунску 1789/90. годину потписали су га градски судија и
остали чланови Градске управе.
Немачки.
4 листа
1790. јул 26, Петроварадин
Ј. 588
Потврда овдашњег провизора Јохана Кригера (Krieger) да је у Благајну
коморског провизората уплаћена сума од 23 форинтe i 26 крајцара, а
којом је регулисана исплата трошкова лечења Клачањи Јохана, тумача
Илирског Илирске генералне команде.
Немачки.
4 листа

Кутија 25
1790. година
1.

2.

4.

1790. јул 4, Темишвар
Ј. 636
Тестамент Гемалин Антоније, становнице Петроварадина и удовице
недавно преминулог поштара из Петроварадина, кога је у Петроварадинском магистрату евидентирао градски судија пред сведоцима. У
прилогу документа следи расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти
због поделе наследства након смрти Гемалин Антоније, становнице
Петроварадина. Имовину стичу након њене смрти Матија Латинчић,
трговац из Петроварадина и Антон Минаси (Minaszy), помоћник у
Коморској згради (згради Књиговодства) у Петроварадину, али и малолетна кћи Антонија.
Немачки.
7 листова
1790. август 10, Беч
Ј. 639
Петроварадински комунитет је остваривао и посебне приходе. Средства за лечење и негу болесних, старих немоћних и сиромашних особа
формирала су се од прилога намењеног болничкој благајни или тзв.
кутији за сиромахе, затим од магистрата уступљених прихода, добијених од кадуцитета и одлазнине. Посебно се издваја пример за прилив од прихода одлазнине Јохана Манета (Mannet) за Беч, до недавно
овдашњег грађанина и грађана насељених у подручју Војне границе.
Немачки.
3 листа
1790. август 18, Петроварадин
Ј. 645
Зенебоген, градски саветник из Петроварадина, извештава Магистрат да су доктор Швајгер јуниор из Беча и Кристијан Бартенштајнер
уплаћивали у корист Бењамин Кристијана и стечајне масе месечно по
12 форинти и 30 крајцара, у периоду од децембра 1789. године до последњег јуна 1790. године.
Немачки.
4 листа
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9.

18.

30.

32.

70.

74.
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1790. август 17, Петроварадин
Ј. 654
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава да је наредбом
Дворског ратног савета наложен надзор и ревидирање рачуна Сирочадске благајне и Депозитне благајне у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1788. август 4, Петроварадин
Ј. 671
Инвентарна комисија у Петроварадину на основу сачуваног стања активе и пасиве и на основу пописа имовине израчунава попис имовине
Минаси Себастијана, недавно преминулог становника Роковог дола,
која је пронађена код извесног Фрање Ступлића, становника Петроварадина.
Немачки.
6 листова
1790. новембар 10, Петроварадин
Ј. 737
Извод из листе активних дуговања евидентираних у Главној рачунској
књизи војне команде у Петроварадину. Потписници наведеног извода
су: градоначелник Аргирус, синдик Калан и градски саветници Пител
и Зенебоген.
Немачки.
5 листова
1790. децембар 31, Петроварадин
Ј. 744
Апелациони суд је упозорио писмено градског судију и градску управу да су дужни да уредно и на време обављају поверене им послове.
Посебно је скренута пажња градском судији да се текући предмети
морају на време износити на Градским седницама и тамо решавати, а
извештаји на време морају бити достављени Апелационом суду.
Немачки.
6 листова
1790. октобар 18, Петроварадин
Ј. 894
Захтев Апелационог суда у Петроварадину упућен Петроварадинском магистрату за доставу извештаја о сирочади у Комунитету
(Pupilartabella) у року од 8 дана. Извештај је требао да обухвати податке из претходне године, а сачињен је на основу сирочадског протокола.
Немачки.
2 листа
1790. октобар 29, Буковац
Ј. 906
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату примерак провентног рачуна за 1789. годину на даљу
објаву и проверу код Дворског ратног књиговодства.
Немачки.
6 листова

87.

91.

94.

1790. новембар 11, Рума
Ј. 942
Провизорат у Руми извештава Магистрат да је 10. септембра 1790. године сачинио евиденцију дужника, који потичу са територије Руме
и околине, а дужни су становницима или институцијама Петроварадина већ дужи временски период. Ради се наиме о Кералић Ђури из
Инђије, Максиму Радонићу из Добринаца и Сави Сретићу из места
Мишковци. У прилогу документа следи и попис дужника из места Петроварадин који су били обавезни да од 1. новембра 1789. године до
последњег дана октобра 1790. године уплате извесна новчана средства
у прилог цркве Светог Рока у Петроварадину.
Немачки.
7 листова
1790. новембар 11, Беч
Ј. 957
Обвезница коју је издала Дворска комора у Бечу на име прилога и предујма коју је Јохан Манета приложило Сирочадској благајни. Укупна
износ назначен на обвезници износи 1.125 форинти.
Немачки.
3 листа
1790. новембар 24, Петроварадин
Ј. 972
Судска расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и градски саветник Зенебоген и о томе известили
градске власти поводом поделе наследства након смрти Антона Јуришића, становника Петроварадина. Расправа је вођена на основу већ
постојећег тестамента Јуришића, недавно преминулог становника
Петроварадина, а кога је у Магистрату евидентирао градски судија
пред сведоцима 20. новембра 1783. године. Инвентар је настао 23. новембра 1790. године, а чијем је настанку посредовао градски саветник
Зенебоген укупну материјалну и нематеријалну имовину предаје наследницима Павлу Јуришићу и Антонију Гојковићу, такође становницима Петроварадина.
Немачки.
45 листова

101

Кутија 26
1790. година
3.

6.

8.

24.
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1790. новембар 30, Петроварадин
Ј. 1012
Пител и Зенебоген, градски саветници из Петроварадина, по налогу
Славонске генералне команде достављају попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј.
за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о Михајлу Божићу који је
ухапшен због инцидента у гостионици „Снежне Марије” у Петроварадину.
Немачки.
8 листова
1790. новембар 26, Петроварадин
Ј. 1016
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Магистрат у Петроварадину да је регулисана уплата 64 форинте у Сирочадску благајну у корист овдашње сирочади, Еве, Кристине и Веронике Блау
(Blau), које је Матиас Лудвиг приложио 31. октобра 1788. године у Сирочадску благајну.
Немачки.
3 листа
1790. новембар 30, Петроварадин
Ј. 1028
Делегирани војни суд у Петроварадину доставља овдашњем Магистрату патент Дворског ратног савета од 26. октобра 1790. године
којим се прецизира питање старатељства, тутора и сирочадске имовине на територији Аустријске монархије. Патентом су уведене и новине у пореској тарифи имовине која је стечена у наследство након
нечије смрти, а која се све досад примењивала од 1785. године.
Немачки.
4 листа
1790. децембар 14, Петроварадин
Ј. 1075
Обвезница Павла Словинића из 1790. године, недавно преминулог
становника Петроварадина, да је исплатио 462 форинте позајмљених

из Депозитне благајне из сирочадске масе Магдалене и Марије Полак,
15. децембра 1788. године.
Обвезница је представљала хартију од вредности којом се издавалац
обавезивао да ће доносиоцу исплатити до одређеног дана износ назначен у обвезници са каматом или другачије ако је тако предвиђено.
Обвезнице су биле издаване са фиксном каматом од шест процената.
Немачки.
4 листа
25.

33.

35.

1790. децембар 11, Петроварадин
Ј. 1076
Обвезница Мате Ишпанића, недавно преминулог становника Петроварадина из 1790. године да је исплатио 169 форинти позајмљених из
Депозитне благајне 22. октобра 1790. Године.
Немачки.
3 листа
1790. фебруар 6, Петроварадин
б. с.
Тестамент (завештање) Вароди Иштвана (Varodi), становника Роковог дола, у којем изјављује да целокупно наследство након своје смрти
завештава супрузи Марији Ани Вароди, кћерки Јудити, као и Мартину Будимцу, кројачу из Петроварадина. Магистрату се тестаментом
такође даје на знање да је Вароди завештао пре своје смрти извесну
количину новца Црквено-школском фонду, тј. парохијској цркви, капели Снежне Марије у Петроварадину и цркви у Роковом долу, у петроварадинском предграђу.
Напомена: Један од извора прихода Црквено-школског фонда била су
и завештања грађана. Грађани су завештавали одређене новчане суме
(pium legatum) у корист Црквено-школског фонда. Магистрат је давао
овај новац на зајам заинтересованим грађанима, али под условом да
се исплати обавезна камата. Магистрат је сваке године састављао обрачуне ових легата.
Немачки.
2 листа
1790. јун 30, Петроварадин
б. с.
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату лицитациони протокол Игнаца Хофнагела (Hofnagel), недавно преминулог
лаборанта Војне болнице у Петроварадину. Хофнагел је преминуо без
да је за собом оставио породицу, али и без постојећег тестамента на
основу кога би била регулисано наслеђивање преостале имовине.
Немачки. 2 листа
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38.

91.

1790. маj 26, Петроварадин
б. с.
Латинчић Матија, градски саветник, упућује Петроварадинском комунитету извештај у коме се каже да је почетком 15. марта 1779. године још неколико становника Петроварадина било дужно некадашњем
петроварадинском дућанџији, Јаниа Димовић, познат још и као Јаниа
Начи (Nacsy) преминуо је још 27. априла 1763. године, и по националности је био Грк. Дужници су били: Теодор Начи, Наум Николић и
Алекса Начи.
Немачки.
2 листа
1790. септембар 13, Митровица
б. с.
Спецификација рачуна настала 1790. године, због регулисања трошкова набавке грађевинског материјала неопходних за реконструкцију
цркве у Митровици у које су сврстани: трошкови набавке грађевинског материјала, пре свега цигле, дрвета за потребе изградње, креч,
столарски, ковачки, зидарски и стаклорезачки радови, остали реквизити и трошкови дневница мајстора и надничара. За зидара на реконструкцији цркве одабран је Франц Зигел (Siеgel), зидар из Митровице.
Рескриптом Дворског ратног савета, а поводом дописа Генералне
команде у Угарској о стању цркава, путева и мостова на територији
Аустријске монархије, налагале су се и изводиле поправке цркава,
камених мостова и путева, а директор Грађевинске дирекције био је
мајор Ванкуез (Vanquеz). Он је надгледао радове и доставу извештаја
Генералној команди о току и успешности радова.
Немачки.
2 листа

1790. фебруар 15, Петроварадин
б. с.
121. Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат да
је пописала становнике који се снабдевају огревом са Фортификацијског острва.
Напомена: На Дунаву су се налазила три острва: Инжењерско или
Фортификацијско острво названо тако, јер је било погодно за одбрану тврђаве, Новосадско острво и Грађанско острво.
Немачки.
6 листова
1790. мај 14, Петроварадин
б. с.
138. Докуменат из 1790. године којим се потврђује сачуваност постојећих
цркава у Петроварадину и потреба појединих за репарацијом, као и
трошкови предвиђени у те сврхе из Црквено-школског фонда. Ради се
о намењених у сврху најнеопходнијих реконструкција на објектима
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ове врсте. Потреба је тренутно налагала да се изврши реконструкција
свода Парохијске цркве у Унутрашњем граду, која је била изграђена
од доброг материјала, засвођена и покривена рељефом. У документу
следи попис саставних и веома вредних делова Парохијске цркве у
Унутрашњем граду у Петроварадину.
Немачки.
13 листова
1789. фебруар 12, Петроварадин
б. с.
145. Матијас Зенебоген, у својству стараоца оставинске масе након смрти
коњичког капетана Супановића, некадашњег становника Петроварадина извештава Магистрат да посредује о узимању у Закуп Супановићевог винограда у корист Јанка Николића, за 60 гулдена годишње,
тј. у периоду од 12. фебруара 1789. године до 12. фебруара 1790. године.
Немачки
2 листа
1790. јануар 6, Петроварадин
б. с.
161. Обвезница на 4 форинти и 53 крајцаре Катарине Шпис (Spiess), удовице кројача из Петроварадина, за новац који је примила из Сирочадске
благајне посредством Зенебогена. У залог за дуг, Катарине Шпис је
ставила под хипотеку кућу у властитом поседу.
Обичај је био да се готовина, која је припадала особама под старатељством, и био полаган у комунитетску Сирочадску благајну, могао
позајмити, али уз одређене услове и прописану камату. Магистрат је
био дужан да води рачуна о томе да се овај новац корисно улаже.
Немачки.
1 лист
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Кутија 27
1790. година
1.

2.

4.

6.
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1789. децембар 19, Петроварадин
Oe. P. 2
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату молбу
Михаела Гала (Gall), коначара из Петроварадина, да му се за потребе
снабдевања за предстојећу зиму одобри 2 хвата огревних дрва. Магистрат одговара молиоцу позитивно и одбора из резерви захтевану
количину огревног дрвета.
Немачки.
3 листа
1790. децембар 22, Петроварадин
Oe. P. 4
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату нову одлуку Дворског ратног савета у Бечу, која одређује начин деловања апелационих судова, од 1. маја 1791. године. Дужности апелационих судова,
које су до сада биле истоветне, ће се од горе назначеног датума делити на апелационе судове Горње Аустрије и апелационе судове Доње
Аустрије. Апелациони судови били су искључиво надлежни за одлучивање по жалбама против одлука општинских и окружних. судова.
Немачки.
4 листа
1790. јануар 4, Петроварадин
Oe. P. 15
Крчмари захтевају од Магистрата да предузме одговарајуће мере и
спречи противзаконито точење алкохолних пића у Петроварадину.
Магистрат сходно жалби наређује Полицијско-привредној канцеларији да предузме потребне кораке да би се одредбе Регулатива о праву
точења алкохолних пића у војним комунитетима поштовале.
Немачки.
4 листа
1790. јануар 5, Петроварадин
Oe. P. 18
Полицијска управа у Петроварадину и полицијско привредни управник Ерлихер извештавају Магистрат да је 3. јануара 1790. године у ка-

заматима, који су се налазили у Унутрашњем граду, избио пожар код
Штајниц Венцела (Steinitz), кројача из Петроварадина, око седам сати
у вечерњим сатима. Захваљујући брзом интервенцијом и реквизитима за гашење пожара, пожар је угашен.
Противпожарна заштита, на основу раније донетих прописа, а која је
била организована у свим комунитетима, стављена је под надзор
градских полицијских власти. Сви комунитети, па и Петроварадински, у најкраћем року морали су бити из разлога противпожарне безбедности опремљени реквизитима за гашење пожара, не у року од три
године како је раније било Законом регулисано, него што хитније.
Немачки.
3 листа
9.

13.

18.

1790. јануар 5, Петроварадин
Oe. P. 23
Полицијска управа у Петроварадину даје предлог Магистрату јер
сматра за потребним, да приликом сваког полицијског посла, поред
пандура треба да буде присутан и по један спољашњи саветник. Овакав начин рада омогућио би по мишљењу Полицијски управе објективнији рад.
Немачки.
3 листа
1790. јануар 5, Петроварадин
Oe. P. 28
Полицијска управа у Петроварадину извештава Магистрат о тренутним проблемима ватрогасне службе у Петроварадину и упозорила да
градска управа треба будно да мотри да се прописи о противпожарној заштити поштују и спроводе у живот. Полицијска управа извештава и о стању противпожарних апарата у Петроварадину и осталих
противпожарних реквизита: водени шмркови, ватрогасне мердевине,
ампери за воду, итд. Задаци ватрогасне службе били су: спречавање
избијања пожара, његово благовремено откривање, ефикасно гашење
и отклањање штетних последица после пожара.
Немачки
3 листа
1790. јануар 11, Петроварадин
Oe. P. 34
Оџачар Папушек Франц је склопио посебан уговор са Грађанским одбором о чишћењу димњака на кућама петроварадинских грађана и
контрибуената. Уговором је било одређено да је Папушек дужан да
једном месечно чисти димњаке на гостионицама и крчмама, а на приватним кућама четири пута годишње. Према овом уговору склопљеним за 1788/89. годину град је био дужан да Папушеку за димничарске
услуге исплати у четири тромесечне рате 288 форинти, док се Папу-
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шек обавезао да ће за сваки димњак који није на време очишћен платити казну од 12 форинти. Уговор о чишћењу димњака био је сачињен
у три примерка, од којих је један био уручен Папушеку, други се чувао
у Магистрату, док је трећи био упућен вишим земаљским властима на
давање сагласности.
У прилогу документа налази се уговор од 15. новембра 1788. године
где Магистрат склапа уговор на годину дана са фортификацијским
оџачарем Папушеком о чишћењу димњака на ерарским зградама. Уговором се Папушек обавезује да ће једном месечно чистити оџаке на
ерарским зградама у Унутрашњем граду и петроварадинским предграђима. Једним чланом уговора било је предвиђено да се за чишћење
димњака на Градској болници посебно исплати 6 форинти. У случају
да Папушек не очисти димњак на време, морао је, на име казне, уплатити у Болнички фонд по две форинте.
Немачки.
6 листова
19.

21.

30.
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1790. јануар 9, Петроварадин
Oe. P. 36
Ратна канцеларија и мајор Симоновић извештавају Петроварадински
магистрат о потреби да се у оквиру противпожарне заштите у Петроварадину, која је била под надзором полицијских власти, оснује и Комисија за пожаре, која би деловала на основу већ донетих прописа,
али далеко брже и ефикасније. Комисија би контролисала опремљеност прописаним реквизитима за гашење пожара али и стање оџака у
Унутрашњем граду и петроварадинским предграђима.
Немачки
5 листова
1790. јануар 9, Нови Сад
Oe. P. 38
Ратна канцеларија упозорава Магистрат да се пожар који се догодио
пре неки дану казаматима у Унутрашњем граду, код Штајниц Венцела, кројача из Петроварадина, никако више не сме поновити, јер
угрожава општу безбедност становника Петроварадина. Став Ратне
канцеларије је да је узрок пожара људски немар. Настале штете биће
саниране средствима Привредне канцеларије.
Немачки.
2 листа
1790. јануар 20, Петроварадин
Oe. P. 58
Примедбе Ратне канцеларије упућене Петроварадинском комунитету
на прегледане завршне рачуне за 1789. годину. Оне се тичу првенствено рачуна Црквено-школског фонда, занатства и рачуна Градске болнице.
Немачки.
9 листова

31.

36.

39.

42.

1790. јануар 23, Петроварадин
Oe. P. 59
Фортификацијска управа у Петроварадину Магистрат, да је Фортификацијско острво често мета недозвољене сече дрвећа од стране становника Мајура и Роковог дола. Штета која настаје овим путем је велика, посебно она материјалне природе, јер се мештани снабдевају на
незаконит начин огревним дрветом без да Градској благајни уплаћују
новчана средства.
Немачки.
3 листа
1790. јануар 19, Винковци
Oe. P. 67
Школска комисија стационирана у Винковцима је известила Петроварадински магистрат да је донела одлуку о награђивању Плицнер
(Plitzner) Франца, учитеља немачке Тривијалне школе у Петроварадину у Унутрашњем граду. Плицнер је био награђен са по 15 форинти
на плату вишег учитеља која је износила годишње 252 форинте. Код
учитеља Плицнера било је 29 ученика и сви су били католичке вероисповести.
Немачки.
3 листа
1790. јанаур 18, Винковци
Oe. P. 72
Славонска школска комисија је известила Магистрат да је 1790. године за учитеља I разреда немачке тривијалне школе у Унутрашњем
граду поставила Давида Хандшуха (Handschuch), а други разред у
овој школи водио је Тома Кеверовић. Кеверовић је био родом из села
Врановца у Славонији, католик, добар зналац немачког и хрватског
језика. Пре него што је 1788. године дошао у Петроварадин, Кеверовић је тринаест месеци провео у Винковцима, као помоћни учитељ и
три године као учитељ у у унутрашњости Границе. Хандшух је био
родом из Аустрије, а пре доласка у Петроварадин са 37 година провео
је четири године у Осијеку као помоћни учитељ.
Немачки.
4 листа
1790. јануар 27, Петроварадин
Oe. P. 75
Полицијска управа у Петроварадину и полицијско привредни управник Ерлихер извештава Магистрат да се у Комунитету строго мора
поштовати наредба о пожарима од 25. марта 1784. године. Противпожарна заштита је на основу раније донетих прописа била организована у свим комунитетима и стављена под надзор градских полицијских власти. Сви комунитети, па и Петроварадински комунитет, у
најкраћем могућем року морали су бити опремљени реквизитима за
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гашење пожара, не у року од три године како је раније било законом
регулисано, него што је хитније могуће. Петорварадинска команда је
овом приликом закључила да је довољно упозорити комунитете да
градска управа треба будно да мотри да се прописи о противпожарној
заштити поштују и спроводе у живот.
Немачки.
5 листова
47.

50.

51.

55.
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1790. јануар 22, Винковци
Oe. P. 84
Славонска школска комисија је доставила Магистрату своје примедбе
на рад учитеља и постигнуте успехе у школи. Комисија је наредила да
најбољим ученицима треба да буду биле дате у књигама, а не у одећи
или новцу. У прилогу документа следи попис књига које су дате најбољим ученицима као премија.
Немачки.
4 листа
1790. фебруар 7, Петроварадин
Oe. P. 50
Новооснована Комисија за пожаре, која је настала по иницијативи
Ратне канцеларије и мајора Симоновића, извештавају Петроварадински магистрат да Комисија већ делује брзо и ефикасно. Комисија за
пожаре је 7. фебруара контролисала стање оџака у Унутрашњем граду
и петроварадинским предграђима и закључила да је неопходна хитна
поправка камина у кући Кнабл (Knabl) Елизабете, удовице из Петроварадина.
Немачки.
3 листа
1790. фебруар 7, Буковац
Oe. P. 96
Јохан Георг Бергер, управник привредног добра у Буковцу извештава
Петроварадински магистрат о приспелим контрибуцијама за новембар и децембар 1789. године, као и за јануар 1790. године. У прилогу
документа следи сумарни извештај приспелог контрибуционог новца.
Немачки.
2 листа
1790. фебруар 15, Петроварадин
Oe. P. 110
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, доставља Петроварадинском магистрату на увид, молбу Јохана Ташнера
(Taschner), месара из Петроварадина, да закупи стару зграду Грађанске болнице у Петроварадину за потребе кланице. До сада је Ташнер
клање стоке вршио у приватној шупи, али обим посла му то више не
дозвољава, јер шупа нема могућност доградње. Петроварадински месари су за обављање свог заната плаћали порез, који је на годишњем
нивоу износио 25 форинти.
Немачки.
2 листа

64.

70.

71.

1790. фебруар 15, Петроварадин
Oe. P. 121
Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат да
је пописала становнике који се снабдевају огревом са Фортификацијског острва на Дунаву, као и тренутно стање тврдог огревног дрвета на острву.
Немачки.
2 листа
1790. фебруар 24, Петроварадин
Oe. P. 144
Ратна канцеларија у Петроварадину подноси Петроварадинском магистрату наредбу којом се чишћење димњака у Петроварадину од 9.
јануара 1790. године мора искључиво реализовати по закључењу уговора чишћењу димњака. Уговор о је обавезан, мора бити сачињен у
три примерка, од којих један треба бити уручен оџачару, други се чувао у Магистрату, док је трећи био упућен вишим земаљским властима на давање сагласности. Уговор се склапа искључиво на годину дана
између Магистрата и оџачара, који чисти димњаке у Унутрашњем граду и петроварадинским предграђима.
Немачки.
4 листа
1790. март 1, Петроварадин
Oe. P. 145
Жалба коју су петроварадински крчмари, Јозеф Тес (Thes), Конрад
Влатраф (Waltraf) и Јоханес Дири (Diery), упутили Магистрату против грађана и контрибуената у Петроварадину који су точили вино
приватно, по кућама и на тај начин ометали крчмаре у остваривању
веће зараде. Премда је точење вина на мало дозвољено само оним
грађанима и контирбуентима који поседују винограде, каже се у жалби, многи петроварадински становници купују вино са стране и точе
га, без да за то сносе било какве последице. Појединци лак отварају
дивље локале, па чак и куглане, не обазирући се на чињеницу да за то
немају никаква права. Тужитељи даље износе да градски сапунџија
из Унутрашњег града има недовршену кућу у Роковом долу, где точи
вино, али да би привукао што више гостију, дао је да се тамо уреди
куглана. Такође Фруг Вирт из Мајура, точи пиће купљено по страни,
држи и више куглана и јавну музику, а на својој кући има истакнуту фирму „Код три потковице”. Тужитељи даље наводе, да чак и лица
која немају своје куће и живе у казаматима препродају вино и ракију
купљене по страни.
Крчмари захтевају да Магистрат предузме одговарајуће мере и спречи
противзаконито точење алкохолних пића. Магистрат сходно жалби
наређује Полицијско-привредној канцеларији да предузме потребне
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кораке да би се одредбе Регулатива о праву точења алкохолних пића у
војним комунитетима поштовале.
Немачки.
3 листа
84.

87.

88.
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1790. март 15, Петроварадин
Oe. P. 170
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, извештава Петроварадински магистрат да је наредио у сврху неговања
културе свиле сађење дудових садница у Петроварадину. Као лош
пример односа према овој култури наводи Антона Бастијана, власника крчме „Код лава” у Мајурима, који је неколико већ великих стабала
посекао, без да је имао сагласност Градске управе. Дудова стабла треба садити испред кућа, и у Роковом долу и у Мајурима, али треба и
плантаже дудових стабала реновирати и оформити нову са резаним
садницама.
Дужност подстицања и унапређења културе сађења дудова припадала
је надзорнику свиларства.
Немачки.
2 листа
1790. март 13, Петроварадин
Oe. P. 175
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је 9.
марта 1790. године одлучено да се Елизабети Бенел, удовици Георга
Бенела, некадашњег другог градског писара у Петроварадину, исплати пензија од 66 форинти и 40 крајцара. Одлуку о исплати пензија
доносила је Генерална команда, а исплата пензија следила је из Приходне благајне у Петроварадину.
Немачки.
8 листова
1790. март 14, Петроварадин
Oe. P. 177
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, извештава Петроварадински магистрат да је примећено да се дрва за
огрев секу не само на Фортификацијском острву, него и на Грађанском
острву и да је штета настала сечом дрвећа велика. Шума на Грађанском острву је из горе наведених разлога у лошем стању и треба је пустити да се опорави. Ерлихер види разлог за сечу дрвећа у чињеници
да се за дрво намењено продаји морала плаћати шумска такса, што су
грађани избегавали.
Немачки.
4 листа

95.

1790. март 24, Петроварадин
Oe. P. 188
Ратна канцеларија извештава Магистрат да је главни пут који води ка
Карловцима, али и онај од Карловаца према Земуну у веома лошем
стању. Захтева се од Магистрата да пут ка Карловцима буде у што скоријем времену поправљен, као и да Магистрат буде у што скоријем
времену снабдевен каменом и шљунком. Хитна поправка камених путева и довођење истих у добро стање, мора бити спроведена уз надзор
Грађевинске дирекције, након тога треба да следи достава извештаја
Генералној команди.
Немачки.
3 листа

1790. април 15, Петроварадин
Oe. P. 221
108. Ерлихер Готлиб, привредни управник извештава Магистрат да је преко Полицијско привредне канцеларије надзирао пословање угоститељских радњи у Петроварадину. Полицијско привредна канцеларија
је повремено контролисала кафанске посуде да бу утврдила да ли
поједини крчмари приликом точења пића закидају гостима на мери.
Крчмари који нису употребљавали посуде прописаних мера били су
кажњавани новчано. У Петроварадину су због коришћења неисправних мера при точењу алкохолних пића били 15. априла 1790. године кажњени власници крчми: „Црни лав”, „Код трубача”, „Код ноја”,
„Црни орао” и „Црни ован”.
Немачки.
8 листова
1790. мај 5, Петроварадин
Oe. P. 263
117. Ратна канцеларија извештава Магистрат да су грађани Петроварадина при куповини и трговини коњима дужни да се придржавају патента од 31, августа 1782. године, који се односи на Чешку, Доњу и Горњу
Аустрију и остале Наследне земље.
Немачки.
2 листа
1790. мај 22 , Петроварадин
Oe. P. 296
127. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату да ће Максим Милошевић бити нови лугар (надзорник
шуме) шуме у Буковцу. Због давања шума у аренду, недовољне контроле и штете које су начиниле козе и остале животиње, буковачака
шума је у веома лошем стању, те је још један лугар преко неопходан.
По мишљењу Ратне канцеларије један лугар би требао да буде српске,
а други немачке националности. Надзорник шуме, морао је поред уверења о добром владању у служби, поседовати основна знања о шу-
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марству, пре свега због тога да би могао стручно да организује сечу и
обнављање шума. Сеча је увек организована према уредби о шумама,
која је важила за Границу.
Немачки.
3 листа
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Кутија 28
1790. година
3.

5.

6.

7.

1790. мај 26, Петроварадин
Oe. P. 305
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат посредством рескрипта од 15. маја 1790. године и наредбом Дворске канцеларије Угарске, Трансилваније и Галиције да је издат норматив о царињењу сирове хране и одређене царинске тарифе.
Овим актом се наређује Магистрату да поштује и будуће нове законске регулативе.
Немачки.
2 листа
1790. јун 1, Буковац
Oe. P. 308
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату примерак приходног рачуна за месец мај 1790. године годину на даљу објаву и проверу у Дворском ратном књиговодству.
Немачки.
2 листа
1790. јун 1, Петроварадин
Oe. P. 309
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату извештај
о стању сточног фонда на територији Комунитета, о снабдевености
месом, као и околностима трговине и одређивања цене меса. Јохан
Ташнер (Taschner), месар из Петроварадина, продавао је месо за 6
крајцара по килограму. Ташнер је имао право на продају меса уз новчану накнаду, али и обавезу плаћања пореза и таксе. Једино су петроварадински месари плаћали порез за обављање свог заната. Овај порез је износио 25 форинти годишње.
Немачки.
8 листова
1790. мај 29, Петроварадин
Oe. P. 310
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава 29. априла 1790. године да нема ништа против пресељења Јозефа Ролфзена (Rolfsen), градског писара и синдика из Петроварадина за Карловце.
Немачки.
3 листа
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13.

18.

19.

24.
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1790. јун 2, Петроварадин
Oe. P. 320
Белошевић Фрања, полицијски пристав у Петроварадину налаже Магистрату већу контрола димњака на територији Унутрашњег града,
Мајура и Роковог дола, као и попис оџака које у наредном периоду
треба што хитније подвргнути поправци.
Оџачари су иначе као и занатлије свих осталих струка били уједињени
у главно еснафско удружење и својим правима су били изједначени са
осталим занатлијама у Угарској.
Немачки
3 листа
1790. јун 15, Петроварадин
Oe. P. 328
Паул Вегебауер (Wegebauer), Штокер Балтазар (Stocker) и Јозеф Добровић, обућарски мајстори из Петроварадина нису трпели странце
у својој средини. Тако су горе именовани обућари у име обућарског
еснафа поднели тужбу Магистрату против неког панчевачког обућар
који већ две године станује у Мајурима, кућа број 56, и ту се бесправно бави обућарским занатом. Петроварадински обућари су посебно
замарали панчевачком обућару, који је пре две године избегао из Панчева у Петроварадин пред најездом Турака, што држи тројицу калфи,
што је њима еснафским прописима било забрањено.
Немачки.
4 листа
1790. јун 12, Винковци
Oe. P. 329
Мајор Симоновић из Винковаца упућује Петроварадинском магистрату обавештење Дворског ратног савета у Бечу којим се наређује
славонско-сремским војним комунитетима да недостатак дрвета у Земуну, Карловцима, Петроварадину, Новом Саду и суседном Тамишком Банату надокнаде делом из овдашњих комунитетских шума, а
делом се снабдеју од трговаца дрветом из оближњих земаља које су
под турском управом. Наиме, ради се о тренутном недостатку 3.000
клафтера (хвати) дрва, за чији транспорт до одредишта сносе одговорност сами комунитети.
Немачки.
2 листа
1790. јун 16, Петроварадин
Oe. P. 338
Купопродајни уговор о закупу петроварадинских градских регалија
закључен између Јохана Ташнера, овдашњег месара и Магистрата у
Петроварадину. Капетан Естерајхер је био између осталог надлежан
за издавање градских регалија у закуп, те је њему Петроварадински
магистрат полагао рачуне о томе да ли дотадашњи арендатори: акци-

за, пећи за печење цигле, градских крчми и ерарских зграда желе да
под тим истим условима продуже уговоре о арендирању, а ако то не
желе Магистрат је дужан да најкасније до 20. децембра распише лицитацију за издавање под аренду петроварадинских градских регалија.
Немачки.
7 листова
26.

30.

31.

32.

1790. јун 22, Нови Сад
Oe. P. 343
Молба двојице Новосађана, Матиаса Дијака и Мартина Вече, упућена
Петроварадинском магистрату да ли могу да отворе радњу у Петроварадину, тј. дрогерију (продају зачина, чајева и лековитих супстанци).
Немачки.
4 листа
1790. јун 22, Петроварадин
Oe. P. 347
Опорезивање 11 ½ тагверка винограда у власништву Кнежевић Андрије, становника Петроварадина.
Напомена: У Петроварадину се тагверк (Tagwerk) користио као
земљишна мера. Два тагверка су отприлике чинила једно јутро. Висина пореза по једном тагверку износила је 30 крајцара по једном тагверку ливаде.
Немачки.
3 листа
1790. јун 23, Петроварадин
Oe. P. 349
Молба Томе Роговића, становника Петроварадина упућена Петроварадинском магистрату да му се одобри трговање мешовитом робом за
отварање дућана у Петроварадину, или закупљивање локала погодног
за радњу у кући Ивана Фурјаковића, градског саветника и комунитетског хирурга. Уговором је било регулисано пословање и продавање
робе широке потрошње. Страни трговци су могли да продају робу
војсци само ако је дају за две крајцаре јефтиније него домаћи, петроварадински трговци.
Немачки.
3 листа
1790. јун 26, Петроварадин
Oe. P. 352
Доминик Прибила, виши учитељ, извештава Петроварадински Магистрат да је за потребе школе у Унутрашњем граду неопходно било
обезбедити 8 клафтера (хвати) дрва, за период од 1. новембра 1789.
године до 31. октобра 1790. године. Снабдевање дрвима за огрев неопходно је било такође и у школи у Карловцима и то 3 клафтера за горе
наведени период. Прибила је имао за обавезу да извештава Магистрат
о снабдевању дрвима, јер је после завршетка сваке војне године, која
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је трајала од 1. новембра једне календарске године до 31. октобра
следеће, Градска управа била дужна да сачини завршни рачун о материјалном пословању. Извештај је потом био упућиван на ревизију
вишим земаљским властима.
Немачки.
2 листа
35.

38.

39.

43.
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1790. јун 28, Петроварадин
Oe. P. 359
Первизовић Јуро и Игнац Јуришић, становници Петроварадина и
представници Комисије за регулацију, извештавају Магистрат да
Франчић Ана на Везирцу, Мишо Корбић на брегу Карагачи и Конрад
Мец на Мишелуку, вредно обрађују своје виноградске поседе, те да
су они уредни и неговани. Установљено је такође да исти поседници винограда уредно плаћају порез за винограде, који је износио 15
крајцара по мотици винограда. Исти порез на винограде плаћао се и
у Карловцима, Буковцу, Броду и Новој Градишки. Само у Петроварадину се сем пореза на винограде наплаћивао и вински десетак и он
је износио 27 крајцара по једној мотици винограда, односно од јутра
винограда 6 форинти.
Напомена: Мотика је представљала меру за винограде и износила 200
квадратних хвати.
Немачки.
3 листа
1790. јул 3, Буковац
Oe. P. 369
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату примерак приходног рачуна за месец јун 1790. године годину на даљу објаву и проверу у Дворском ратном књиговодству.
Немачки.
3 листа
1790. јул 1, Петроварадин
Oe. P. 370
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат у Сегедину
о полагању кауције Јохана Ташнера, месара из Петроварадина за куповину стоке на годишњем вашару у Руми. Ташнер је кауцију приложио Ратној благајни, а вредност планиране куповине стоке износиће
на крају куповине 2.000 форинти.
Немачки.
5 листова
1790. јул 8, Петроварадин
Oe. P. 384
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је позитивно одговорено на молбу двојице Новосађанина, Матиаса Дијака и
Мартина Вече да могу отворити радњу у Петроварадину, тј. дрогерију

(продају зачина, чајева и лековитих супстанци). Премда су трговачке
радње и дућана у Петроварадину постојале и раније, више њих је било
отворено баш 1790. године.
Немачки.
3 листа
46.

47.

50.

51.

1790. јул 16, Петроварадин
Oe. P. 394
Молба Игнаца Милера (Müller) упућена Магистрату да се ослободи
плаћања дажбина за виноград који поседује на брду Карагача, јер исти
не обрађује скоро 20 година. Милер има у поседу 8 мотика винограда.
Порез на винограде плаћао се у Петроварадину 15 крајцара по једној
мотици винограда.
Немачки.
3 листа
1790. јул 14, Петроварадин
Oe. P. 396
Мајор Симоновић испред Ратне канцеларије у Петроварадину извештава Магистрат да је Јозефу Цаунеру (Zauner) из Залаегерсега (Зала
жупанија) дозвољено да постане петроварадински грађанин и да отвори радњу са гвожђарском робом.
Напомена: Становништво у Петроварадину се делило на грађане и
бећаре. Грађани су били дужни да плаћају порез у зависности од имовине коју су поседовали, а коју су стекли радећи у својој професији,
док су бећари, лица привремено насељена у Петроварадину, ради посла плаћали бећарску главарину (Schutzgeld).
Немачки.
6 листова
1790. јул 17, Петроварадин
Oe. P. 403
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Комунитет да је одређена цена хлеба, коју градски пекари могу да наплаћују
приликом печења хлеба за потребе снабдевања затвореника у затвору у Петроварадину. Према Регулативу за сремске војне комунитете
дужност Полицијско-привредне канцеларије је била да мотри да се
утврђене цене у Комунитету поштују и да се пекари придржавају утврђених мера и цена. За непоштовање прописаних мера и цена хлеба
пекари су били кажњавани новчаним казнама.
Немачки.
5 листова
1790. јул 12, Петроварадин
Oe. P. 405
Јохан Ташнер, закупац месара и месар из Петроварадина моли Градску управу у Петроварадину да дозволи повећање цена меса и месних
производа на територији Петроварадина. Повећање цена меса Ташнер правда већом ценом стоке не откупним местима.
Немачки.
7 листова
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54.

55.

57.

58.
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1790. јул 6, Петроварадин
Oe. P. 409
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, доставља Петроварадинском магистрату примерак приходног рачуна за
јун 1790. године на даљу објаву и проверу у Дворском ратном књиговодству. Ради се наиме о рачунима који потичу са подручја привреде,
изградње улица и путева, те болничких рачуна.
Немачки.
3 листа
1790. октобар 21, Петроварадин
Oe. P. 441
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, доставља Петроварадинском магистрату на увид примерак рачуна, за
издатке настале поправком улица у Петроварадину. После завршетка
сваке војне године, која је трајала од 1. новембра једне календарске
године до 31. октобра следеће, Градска управа је била дужна да сачини завршни рачун о материјалном пословању. Извештај је потом био
упућиван на ревизију вишим земаљским властима.
Немачки.
3 листа
1790. јул 29, Петроварадин
Oe. P. 418
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, моли
Магистрат за одобрење ради оснивања још једне Приходне благајне
(касе) у Петроварадину, која је потребна услед великог прилива бакарног новца.
Немачки.
5 листова
1790. јул 20, Петроварадин
Oe. P. 419
Генерална команда упутила је 26. маја 1790. године оштар прекор Магистрату због тога што воденичару споро мељу жито које им је пренето из војног складишта. Магистрат је о овоме известио Полицијско
привредну канцеларију у Петроварадину. Ерлихер, управник Полицијско привредне канцеларије позвао је воденичаре: Гукера (Gucker),
Селешковића и Винћенца Лерха (Lerch) и запретио им затвором ако не
убрзају млевење жита за војску. Воденичари су изјавили да би петроварадински грађани и контрибуенти остали без брашна ако би жито
млели само за војску. Петроварадински воденичари су ипак обећали
Ерлихеру да ће учинити све што је у њиховој моћи да самељу жито за
војску, али су наговестили да се само у Карловцима на Дунаву налази
13 воденица и да би млевење жита за војску требало равномерније
расподелити, тј. равномерно на све воденице. Магистрат је о учињеном известио Генералну команду, уз напомену да је у међувремену во-

деничар Лерх са својом воденицом прешао на новосадску страну, а
онда је одвукао у Земун.
Немачки.
3 листа
62.

63.

69.

71.

1790. јул 28, Буковац
Oe. P. 428
Бергер Јохан Георг, управник привредног добра у Буковцу извештава Петроварадински магистрат о потреби да је у Немачкој крчми у
Буковцу неопходно извршити реконструкцију и поправку, санирати
штете, првенствено на прозорима.
Немачки.
3 листа
1790. јул 28, Петроварадин
Oe. P. 429
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Мгистрат да је рибарско еснафско удружење одобрило да рибар Јозеф Даниел од рибарског
помоћника постане рибарски мајстор. Даниел се истовремено обавезао да ће сваке године уплатити у Градску благајну по 20 форинти за
право лова на рибе на Градском острву.
Немачки.
2 листа
1790. јул 31, Петроварадин
Oe. P. 439
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије подноси Петроварадинском магистрату нове тарифе за изнајмљивање
места на тргу за годишњи вашар. Истовремено, издат је и ценовник о
врсти и цени робе која ће бити продавана.
Немачки.
4 листа
1790. јул 31, Петроварадин
Oe. P. 444
Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија Јозеф Мештл и о томе известио градске власти поводом
поделе наследства након смрти Петра Гинцингера (Gincinger), становника Петроварадина. Гинцингер је преминуо 8. септембра 1789. године, а укупна новчана имовина процењена је након његове смрти на
193 форинти и 18 крајцара, коју ће, као и остали део његовог имања,
наследити супруга и деца. Попис имовине достављен је Магистрату
на увид, а који је садржао покретну и непокретну имовину и заостала
активна и пасивна дуговања.
Немачки.
3 листа
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73.

74.

76.

79.
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1790. август 6, Петроварадин
Oe. P. 447
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије извештава Петроварадинском магистрат да је у Комунитету 1790. године
боравило 19 пресељеничких породица из Немачког Рајха. У Мајурима и Роковом долу смештено је 13 породица, док је преосталих
6 насељено у Буковцу. Неки од ових исељеника из Немачке су умрли или отишли са територије Комунитета, па је 31. јула 1790 године
евидентирано у Комунитету свега осамдесеторо њих, и то двадесет
и један одрасли мушкарац, двадесет и једна жена, шеснаесторо дечака и двадесет и две девојчице. У Буковцу је било смештено седам
одраслих мушкараца, девет жена, пет дечака испод дванаест година
и девет девојчица, укупно тридесет особа. Побројана лица припадала су породицама Ландевизер (Landewieser) Георга, алиас Лудихаузер
(Ludihauser), Шварц Георга (Schwarz), Бендер Франца (Bender), Фишер Ксавера (Fischer), Цимерман Михаела (Zimerman) и Фрерих Лудвига (Frehrich) алиас Фрелих.
Немачки.
8 листова
1790. август 6, Петроварадин
Oe. P. 448
Генерална команда је затражила од Магистрата да присили Немце колонисте да врате државни зајам који су добили приликом насељавања,
јер су Немци насељени у Буковцу 1783. године одбијали да плаћају порез. Они су осим тога и нередовно отплаћивали дуг за добијену земљу
и кућу. Магистрат је потом известио Генералну команду да је Буковац
у време колонизације Немаца био под Карловачким магистратом и да,
пошто у Буковцу не постоје списи о колонизацији, није у могућности
да одреди под којим су условима немачки колонисти добили кућу и
земљу и за које су време ослобођени пореза.
Немачки.
4 листа
1790. август 4, Петроварадин
Oe. P. 451
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије, доставља Петроварадинском магистрату извештај о извозу ђубрета из
Жупног двора у Унутрашњем граду у Петроварадину.
Немачки.
5 листова
1790. август 4, Петроварадин
Oe. P. 455
Ратна канцеларија извештава Магистрат о потреби да овдашњи месари попут Јохана Ташнера, закупца меса и месара из Петроварадина,
снабдеју затворенике у затвору неопходним количинама меса за потребе исхране.
Немачки.
4 листа

81.

87.

87.

94.

95.

1790. август 9, Петроварадин
Oe. P. 457
Канцелиста Кешерац (Kescheratz) посредством Петроварадинског магистрата пита Генералну команду да ли лимар Кетнер (Kettner) може
добити дозволу за продају чизама које је набавио у Пешти?
Немачки.
8 листова
1790. јул 31, Петроварадин
Oe. P. 466
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат посредством рескрипта од 24. јула 1790. године и наредбом Дворске канцеларије Угарске, Трансилваније и Галиције да је издат норматив о царињењу сирове хране и одређене царинске тарифе.
Овим актом се наређује Магистрату да поштује и будуће нове законске регулативе.
Немачки.
2 листа
1790. август 12, Петроварадин
Oe. P. 469
Молба двојице трговаца, Матиаса Дијака и Мартина Вече, упућена Петроварадинском магистрату о подизању складишта за складиштење
робе у Петроварадину, али и радњи, тј. дрогерија (продају зачина,
чајева и лековитих супстанци).
Немачки.
3 листа
1790. август 11, Петроварадин
Oe. P. 475
Ратна канцеларија у Петроварадину је известила Магистрат да су Јохану Ташнеру, закупцу месара и месари из Петроварадина и Марку
Гојковићу, становнику Петроварадина омогућили узимање у закуп
пустаре Јарковци.
Напомена: Комунитети су од издавања градских пустара и земљишта
остваривали Посебне приходе. Приходе од пустара једино су остваривали Карловци и Земун. Карловци су поседовали пустару Јарковци
коју су плаћали Сремској жупанији 100 форинти. Комунитет је део
пустаре Јарковци издавао под аренду, док су се са њеног другог дела,
који је задржао Магистрат, карловачки грађани могли снабдети сеном. Земунски комунитет поседовао је пустару Каменицу.
Немачки.
3 листа
1790. август 11, Петроварадин
Oe. P. 479
Иван Фурјаковић, градски саветник и комунитетски хирург, извештава Магистрат да је Магистрат за потребе становања градског канцелисте Кешерца (Kescheratz) одобрено узимање у најам од 3. августа
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1790. године соба са кухињом. Кешерац ће бити смештен у кући Ивана Фурјаковића.
Немачки.
2 листа
96.

1790. јул 31, Петроварадин
Oe. P. 480
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату листу Немаца који су колонизовани у Буковац и који су
од државног ерара добили на зајам куће и стоку, као и низ погодности
за становање.
Немачки.
6 листова

1790. август 18, Петроварадин
Oe. P. 492
105. Ерлихер Готлиб, привредни управник и Теодор Начо (Nacso), градски
саветник извештавају Магистрат да су изненадним обиласком 18. августа 1790. године утврдили да се петроварадински пекари нису придржавали прописаних цена за хлеб и фино пециво. Ерлихер и Начо су
утврдили да се пекари: Мартин Гутман, Франц Мајер, Михаел Вендленер (Wendlehner) и удовица Ана Лајтнер не придржавају ценовника и
да су хлеб пекли испод прописане тежине па су против њих поднели
пријаву Магистрату. Фран Мајер се овог пута извукао само са опоменом, док су сви остали пријављени добили новчане казне.
Напомена: Поједине петроварадинске дућанџије, занатлије и крчмари
упркос прописаним казнама продавали су поједине артикле мимо утврђених цена и мера.
Немачки.
6 листова
1790. август 14, Петроварадин
Oe. P. 494
107. Одговор Генералне команде Магистрату упућен посредством Ратне
канцеларије да су немачки колонисти у Буковцу били ослобођени пореза на кућу и главарине годину дана од досељавања, а да је плаћање
пореза на земљу у оваквим случајевима обавезно после три године од
насељавања. Што се пак враћања дуга тиче, речено је да није био утврђен датум, него је одобрено да Немци колонисти могу враћати зајам
постепено, према својим могућностима.
Немачки.
4 листа
1790. август 14, Петроварадин
Oe. P. 497
110. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат и примили
њихову молбу за потребом снабдевања коњима, који су преко неопходни у војне сврхе. Чињеница је да се број крава и коња у Петрова-
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радину из године у годину повећавао, што говори о сталном економском јачању становништва у војном комунитету у Петроварадину.
Немачки.
2 листа
1790. јун 6, Петроварадин
Oe. P. 498
111. Тарифа такси за прелазак преко реке (Überfuhr Geld) од Перлеза до
Титела и обрнуто достављена од магистарских власти 17. маја 1790.
године. Ценовником је утврђена сума новца која мора бити уплаћена
превозом, првенствено стоке и запрежних кола.
Немачки.
1 лист
1790. август 24, Петроварадин
Oe. P. 518
125. Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, градски
саветници Пител, Зенебоген и Латинчић извештавају Магистрат да
је неколико ерарских бродова транспортовано за Оршаву. За њихов
транспорт били су задужени Мишко Краљ, Јаков Думић, Мато Иванчић и Мато Калапач, сви петроварадински контрибуенти.
Немачки.
6 листова
1790. август 24 , Петроварадин
Oe. P. 525
130. Ерлихер Готлиб, привредни управник извештава Магистрат да је од
доношења Регулатива за сремске војне комунитете 1787. године, преко Полицијско-привредне канцеларије надзирао пословање угоститељских радњи у Петроварадину. Полицијко-привредна канцеларија
је повремено контролисала кафанске посуде да бу утврдила да ли
поједини крчмари приликом точења пића закидају гостима на мери.
Крчмари који нису употребљавали посуде прописаних мера били су
кажњавани новчано. Новац добијен од кажњених крчмара улазио је
у Болнички фонд за лечење и негу сиромаха и болесника у Градској
болници. У Петроварадину су због коришћења неисправних мера при
точењу алкохолних пића били 1790. године кажњени власници крчми: „Код трубача”, „Црни орао” и „Црни ован”.
Немачки.
4 листа
1790. август 26, Петроварадин
Oe. P. 538
135. Ерлихер Готлиб, привредни управник извештава Магистрат да су
крајем 18. века у најтежем положају били кројачи. Велики број кројача мајстора учлањен у кројачко еснафски кројачку ладу морао се борити за оно мало муштерија колико им је могло понудити насеље са
око 3.000 становника. Положај еснафских кројача је још више погор-
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шавала нелојална конкуренција разних „дивљих мајстора”. У прилогу
документа следи попис немачких и угарских кројача на територији
Петроварадинског комунитета, укупно њих петнаесторо.
Немачки.
2 листа
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Кутија 29
1790. година
1.

2.

4.

1790. август 26, Петроварадин
Oe. P. 542
Полицијски управник Ерлихер извештава Магистрат да је новац сакупљен од извођења јавне музике у Петроварадину, тј. музике за потребе одржавања плесова у Петроварадину или добошарења, морао
бити уплаћиван у Болнички фонд у Петроварадину. Места на којима
су се одржавали овакви скупови биле су најчешће крчме, те су оне
биле обавезне да новац предају Болничком фонду. До 6. јула 1790. године било је из ових средстава прикупљено 5 форинти и 20 крајцара.
Немачки.
4 листа
1790. август 31, Петроварадин
Oe. P. 543
Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, Ладај
Франц, члан Магистрата и Калан, синдик из Петроварадина извештавају Магистрат да је 31. августа 1790. године Мато Галовић, становник
Петроварадина, на име контрибуције исплатио Војном комунитету
Петроварадина 11 форинти, за 1789. годину. Контрибуција је представљала заједнички порез, тј. ратни намет који се узме у новцу у окупираном делу државе. Слободна стрељачка компанија у Петроварадину уплаћивала је новац од контрибуције у Главну благајну Славонске
војне границе, Контрибуција је била обавезна да се плаћа за добијене
градске имунитете.
Немачки.
4 листа
1790. август 31, Буковац
Oe. P. 552
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату листу немачких колониста који су колонизирали у Буковац и који су од државног ерара добили на зајам куће и стоку, као и
низ погодности за становање.
Немачки.
4 листа
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9.

19.

26.

27.
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1790. септембар 4, Буковац
Oe. P. 564
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату извештај о арендирању крчми у Буковцу, те затим и листу
за продужење рока арендирања крчми. Јован Пешић је био најпознатији арендатор у Буковцу и он је за држање крчме у Буковцу плаћао
Карловачком магистрату годишњи порез.
Немачки.
4 листа
1790. септембар 8, Петроварадин
Oe. P. 580
Ратна канцеларија извештава Петроварадински магистрат да је царским рескриптом од 1786. године уведена такса за прелаз путника и
превоз робе преко мостова. Пошто су мостови били ерарско добро,
његово чување је било поверено војној понтонирској команди на
чијем челу се обично налазио официр у рангу поручника или капетана.
Немачки.
2 листа
1790. септембар 17, Петроварадин
Oe. P. 597
Извештај Градске управе (Магистрат) о контроли права на точење
алкохолних пића у Комунитету, као и извештај о надзору и пословању свих угоститељских радњи у Петроварадину. У прилогу документа следи обрачун за 1789/90. годину достављен месним властима
на увид, а тиче се града Петроварадина и овдашњих месних крчми.
Пријем новца и новчани издаци односе се на снабдевање пивом, ракијом и вином у 1790. години. На списку се налазе следеће крчме:
„Бели анђео”, „Црни коњ”, „Зелено дрво”, „Златна лађа”, „Златно буре”,
„Лабуд”, „Црвени јелен” и „Градска крчма”. Вино и ракија су се точили и по приватним кућама у Петроварадину. За право точења пића
плаћао се порез на пиће, а за 1790. годину је износио 1.400 форинти и
11 крајцара.
Немачки.
4 листа
1790. септембар 17, Петроварадин
Oe. P. 598
Према новом ценовнику Магистрата слободног краљевског града Новог Сада фунта сома, штуке или шарана из Дунава продавала се за
по 5 крајцара, фунта исте рибе уловљене у ритовима по 4 крајцаре,
фунта смуђа по 6 крајцара и фунта беле рибе по 3 крајцаре. Скупље
од осталих врста рибе продавале су се моруна и јесетра. Фунта ове
квалитетне рибе продавана је по 10 крајцара.
Немачки.
1 лист

28.

30.

32.

48.

50.

1790. септембар 17, Нови Сад
Oe. P. 598
Магистрат слободног краљевског града Новог Сада и градоначелник
Манојло Николић, су 17. септембра 1790. године послали Петроварадинском магистрату нове цене рибе по којима треба да продају рибу у
Новом Саду.
Напомена: Рибари су били учлањени у рибарску еснафску ладу (XII) у
Петроварадину, а рибом су снабдевали Петроварадин и Нови Сад.
Немачки.
1 лист
1790. септембар 10, Митровица
Oe. P. 601
Натпоручник Милутиновић извештава Петроварадински магистрат
да је за потребе снабдевања Митровице огревним дрветом, на обали
реке транспортовано воденим путем и ерарским лађама око 14.000
хвати (клафтера) дрва.
Немачки.
2 листа
1790. септембар 18, Петроварадин
Oe. P. 610
Ерлихер Готлиб, управника Полицијско привредне канцеларије, доставља извештај Петроварадинском магистрату у коме каже да су се
1790. године неке од породица пристигле из Рајха (Немачке), које су
се у лето затекле у Комунитету, отишле су у Банат, па је у зиму 1791.
године у Комунитету остало свега једанаест породица, или укупно педесет лица. Од свих једанаест породица у Буковцу су остале четири
које су укупно имале деветнаесторо чланова породице.
Немачки.
6 листова
1790. јул 12, Петроварадин
Oe. P. 646
Привредна канцеларија у Петроварадину и њен управник Ерлихер
Готлиб, су 4. октобра 1790. године обавестили Магистрат да је обављена лицитација за издавање у закуп зграде у којој је смештен градски
кантар за војну 1790/91. годину, а да је највећи годишњи закуп, у износу од 300 форинти, понудио петроварадински грађанин Јосип Рошковић. Магистрат је дао сагласност да се зграда са градским кантаром
уступи на коришћење Рошковићу и наредио Привредној канцеларији
да припреми текст уговора.
Немачки.
2 листа
1790. октобар 2, Петроварадин
Oe. P. 648
Ратна канцеларија у Петроварадину је проследила Петроварадинском магистрату молбу Барбаре Франк (Frank), удовице надзорника
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свиларства Антона Франка, да јој се због изненадне смрти супруга и
чињенице да је остала без новчаних средстава, обезбедe месечна примања, тј. пензија. Пензије је у Комунитету одобравала Генерална команда, а исплаћивале су се из Приходне благајне.
Антон Франк, бивши надзорник свиларства, морао је да би обављао
посао, добро познавати свиларство и поседовати одговарајуће моралне квалитете. Дужност подстицања и унапређења културе сађења
дудова припадала је такође надзорнику свиларства. Он је подучава
становнике комунитета гајењу свилене бубе, да набавља потребне количине свилених чаура, да одржава реквизите за гајење свилене бубе,
једном речју о свему што се тиче свиларства.
Немачки.
3 листа
51.

54.
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1790. септембар 29, Петроварадин
Oe. P. 649
Фабијан Грабер, пивар и арендатор, извештава Магистрат да је постао
арендатор градске крчме на Горњој тврђави, као и да је откупио 800
мера јечма у претходном периоду.
Градски судија Јозеф Мештл, градски саветници Гашпар Шпилауер
и Зенебоген у присуству писара Едуарда Диринга обавештавају Магистрат да је арендатор градске крчме постао Фабијан Грабер, пивар,
градски саветник и арендатор градске крчме на Горњој тврђави. Градска управа обавештава такође да је градску крчму на Горњој тврђави
купио арендатор Грабер за 1.000 форинти.
Немачки.
3 листа
1790. октобар 4, Петроварадин
Oe. P. 655
Полицијско привредна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је извршена контрола пословања трговаца и дућанџија у
Петроварадину, пре свега да ли савесно послују и придржавају се прописаних цена и да не закидају на мери. Полицијски управник Готлиб
Ерлихер поднео је пријаву Магистрату против Терезије Фучкар и Јозефа Рошкоша, мајурских дућанџија, зато што су со продавали скупље
него што је то било одређено. Они су фунту соли продавали за 4 крајцаре, мада је било одређено да се фунта соли и дућанима продаје за
3 крајцаре. Магистрат је том приликом наредио да добошар објави у
Мајурима и Роковом долу да се фунта соли не сме продавати скупље
од три крајцаре, уз претњу конфисковања робе и одузимања дозволе
за трговање.
Немачки.
2 листа

66.

69.

82.

1790. октобар 16, Петроварадин
Oe. P. 691
Полицијско привредна канцеларија извештава Магистрат да је 16.
октобра 1790. године склопљен уговор о давању под аренду градског кантара на годину дана. Сад је арендатор градског кантара Јозеф
Рошкош (Roschkosch). Закуп је износио 160 форинти.
Немачки.
5 листова
1790. октобар 16, Петроварадин
Oe. P. 698
Ерлихер Готлиб, управник Полицијско привредне канцеларије извештава Петроварадински магистрат да рибари, као и пекари, млинари и месари, покушавају да рибу продају изнад максималне цене. Тако
је Магистрат 16. октобра 1790. године позвао и саслушао рибаре Михаела Банхојера (Banhayer), Јозефа Банхојера, Валентина Линдмајера
(Lindmayer) и Антона Фрица (Fritz), које је опружила Генерална команда да су те јесени продали Новосађанима рибу скупље него што је
било дозвољено.
Петроварадински рибари су приликом саслушања изјавили да већ
недељама нису продали Новосађанима ни фунту рибе, док је Јозеф
Банхојер признао да је крајем септембра 1790. године продао неком
Новосађанину шарана по цени од 8 крајцара по фунти.
На саслушању су питани такође ко им је наредио да пре 9 сати не могу
у Петроварадину продавати рибу Новосађанима, рибари су изјавили
да је крајем септембра дошао на Рибљу пијацу у Петроварадину полицијски пристав Фрања Белошевићи да им је он то забранио.
Белошевић је пред Магистратом изјавио да је у спорно време заиста
отишао на Рибљу пијацу да провери да ли се риба продаје по прописаним ценама и да је том приликом приметио да Петроварадинци не
могу лако доћи до рибе пошто су рибари радије продавали рибу Новосађанима по вишим, новосадским ценама па је сматрао да је оправдано да им нареди да рибу прво продају петроварадинским становницима.
Немачки.
6 листова
1790. новембар 6, Петроварадин
Oe. P. 735
Канцелиста Кешерац извештава Петроварадински магистрат да
су петроварадински рибари Михаел и Јозеф Банхојер (Banhayer) за
1789/90. годину за уступљено им право рибарења у барама на Фортификацијском острву, као и за право лова моруна у Дунаву, платили
100 форинти. Михаел Банхојер је за право да може истаћи фирму платио још и градску таксу од 60 форинти.
Немачки.
5 листова
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87.

96.

99.

1790. новембар 4, Петроварадин
Oe. P. 740
Полицијско привредна канцеларија извештава Магистрат да је 4. новембра 1790. године склопљен уговор о давању под аренду градског
кантара на 1789/90. годину. Арендатор градског кантара био је Лоренц
Селешковић. Закуп је износио 160 форинти.
Немачки.
4 листа
1790. новембар 10, Петроварадин
Oe. P. 757
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрт да је Делегирани војни суд у Петроварадину затражио да се уместо Франца Геча
за дужност комунитетског хирурга у Петроварадину постави хирург
Антон Бастијан. Генерална команда је наредила да Бастиан, хирург из
Роковог дола, буде исплаћиван из Приходне благајне по 15 форинти
сваког месеца.
Немачки.
2 листа
1790. новембар 13, Петроварадин
Oe. P. 764
Извештај Петроварадинске команде упућен Магистрату којим се
противпожарна заштита, на основу раније донетих прописа, а која је
била организована у свим комунитетима, ставља под надзор градских
полицијских власти. Сви комунитети, па и Петроварадински, у најкраћем року морају бити опремљени реквизитима за гашење пожара, не у року од три године како је раније било Законом регулисано,
него што хитније. Под противпожарним реквизитима подразумевани
су водени шмркови, ватрогасне мердевине, ампери за воду, итд. Петроварадинска команда је овом приликом закључила да је довољно
упозорити комунитете да Градска управа треба будно да мотри да се
прописи о противпожарној заштити поштују и спроводе у живот.
Немачки.
6 листова

1790. новембар 20, Карловци
Oe. P. 776
103. Ратна канцеларија у Петроварадину је известила Магистрат да су
петроварадинским месарима омогућили узимање у закуп пустаре
Јарковци, укупно за 166 форинти и 40 крајцара на годишњем нивоу.
Карловци су поседовали пустару Јарковци коју су плаћали Сремској
жупанији 100 форинти. Комунитет је део пустаре Јарковци издавао
под аренду, док су се са њеног другог дела, који је задржао Магистрат,
карловачки грађани могли снабдети сеном.
Немачки.
3 листа

132

1790. новембар 19, Петроварадин
Oe. P. 780
104. Петроварадински магистрат подноси нове тарифе за изнајмљивање
места на тргу за пијачне дане. Истовремено, издат је и ценовник о врсти и цени робе која ће бити продавана.
Немачки.
7 листова
1790. новембар 24, Петроварадин
Oe. P. 786
109. Аргирус Игнац, градоначелник Петроварадина, извештава Магистрат
о одлуци да Илирска школа у Роковом долу буде реновирана средствима из Црквено-школског фонда.
Немачки.
2 листа
1790. новембар 29, Петроварадин
Oe. P. 799
115. Полицијски управник Ерлихер Готлиб и градски саветник Гашпар
Шпилауер су у новембру 1790. године известили Магистрат да су извршили изненадну и поновну контролу пекарских радњи у Петроварадину. Контрола је показала да се петроварадински пекари, упркос
новчаним казнама још не придржавају прописаних цена ни мера. Магистрат је одлучио да већ раније кажњавани пекар Михаел Вендленер
(Wendlehner) поред новчане казне, ако још једном буде ухваћен да продаје хлеб и пециво испод прописане тежине, одузме мајсторско право за обављање пекарског заната у Петроварадину. Осим Вендленера
новчано су кажњени и пекар Јозеф Фолманхаузер (Follmannhauser),
док су пекари Симон Рауш (Rausch), Франц Мајер (Mayer) и Мартин
Гутман (Gutmann) овог пута били само опоменути.
Немачки.
4 листа
1790. новембар 27, Петроварадин
Oe. P. 802
116. Мајор Симоновић испред Ратне канцеларије у Петроварадину извештава Магистрат о молби да Кракер Антон (Kracker), седлар из Петроварадина постане петроварадински грађанин, као и да уместо некадашњег седларског помоћника постане мајстор.
Немачки.
4 листа
1790. децембар 8, Петроварадин
Oe. P. 818
121. Матија Латинчић, црквени отац, упутио је молбу Магистрату да се
из разлога што су 1790. године биле учестале провале по црквама у
околини Петроварадина, предузму заштитне мере како би се осигурале драгоцености и предмети у парохијалној цркви. Лантинчић је за
помоћ и интервенцију замолио Магистрат пошто није претходно наи-
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шао на разумевање црквених власти. Догађаји који су уследили након
ове молбе говорили су у прилог покретања питања заштите црквених
драгоцености.
Немачки.
5 листова
1790. децембар 17 , Петроварадин
Oe. P. 856
133. Полицијска управа у Петроварадину и Ерлихер Готлиб, привредни
управник, шаљу Магистрату предлог за поправке зграда и јавних
објеката у Петроварадину. Хитно се налаже директору Грађевинске
дирекције мајору Ванкуезу (Vanquеz) да изврши прорачун трошкова
набавке грађевинског материјала неопходних за предложене поправке, пре свега: трошкове набавке грађевинског материјала (цигле, дрвета за потребе градње, креча), трошкове столарских, ковачких, зидарских и стаклорезачких радова, те набавке осталих реквизита, као и
трошкове дневница мајстора и надничара.
Немачки.
7 листова
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Кутија 30
1791. година
1.

5.

6.

1790. децембар 19, Земун
Ј. 10
Извештај Војног комунитета, Земун, упућен Петроварадинском магистрату 19. децембра 1790. године, којим се достављају најновије правне регулативе које датирају од 1. децембра, а којима се на територији
Магистрата у Земуну регулише надлежност полиције када су у питању
казнене одредбе, затим опхођење, кажњавање и отпуст затвореника и
оних који су прекршили законска правила на територији Магистрата,
али и предузимање законских мера када су у питању разбојништва и
убиства.
Немачки.
3 листа
1790. децембар 21, Петроварадин
Ј. 14
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату нову
одлуку Дворског ратног савета у Бечу, у којој следе инструкције од 10.
јануара 1790. године у вези са новим начином деловања апелационих
судова на територији АМ. Дужности апелационих судова, које су до
сада биле истоветне, ће се од горе назначеног датума поделити (сепарирати) на апелационе судове Горње Аустрије и апелационе судове
Доње Аустрије.
Напомена: Апелациони судови били су искључиво надлежни за одлучивање по жалбама против одлука општинских и окружних судова.
Поред Генералне команде као органи управе у Петроварадину су се
налазили: Апелациони суд, Делегирани војни суд, Тврђавска команда
и друге високе војне установе.
Немачки.
4 листа
1790. децембар 17, Петроварадин
Ј. 26
Квартални и полугодишњи обрачун Петроварадинског војног комунитета за укупне издатке и приходе у временском периоду достављен
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Градској управи (Магистрату) на увид. Након усвојења овај рачунски
извештај би био послат на ревизију вишим земаљским властима.
Немачки.
3 листа
15.

16.

18.

23.
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1791. јануар 4, Петроварадин
Ј. 115
Апелациони суд у Петроварадину обавестио је 4. јануара 1791. године Петроварадински магистрат да није задовољан пословањем Магистрата. Посебно је скренута пажња градском судији да се текући
предмети морају износити на Градским седницама и тамо решавати, а
извештаји и записници (протоколи) морају на време бити достављени Апелационом суду.
Немачки.
2 листа
1791. јануар 22, Петроварадин
Ј. 116
Шпилауер (Schpillauer) Лоренц, пивар и градски саветник извештава Петроварадински магистрат да је у Сирочадску благајну на име
трошкова и као тутор малолетног сирочета Елизабете Хорват, ћерке
недавно преминулог месара из Петроварадина Јохана Хорвата, уплатио 800 форинти.
Немачки.
4 листа
1791. јануар 21, Петроварадин
Ј. 130
Ратна канцеларија извештава Магистрат да је адвокат Симеона Мелика фон Ченази (Csenasy) из Новог Сада уложио жалбу Апелационом
суду, зато што је 14. априла 1789. године у катастарском протоколу поништен његов упис права на непокретност у величини од 39 мотика
винограда.
Немачки.
16 листова
1791. новембар 23, Нови Сад
Ј. 152
Извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској управи
у Петроварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела
наследства након смрти Лис Јозефа (Liess), бившег становника и зидара из Петроварадина. Попис имовине (инвентар) Лиса достављен је
Петроварадинском магистрату на увид, а који је садржао покретну и
непокретну имовину и заостала дуговања. Лис је имао је поприличан
иметак, који се након његове смрти 14. децембра 1788. године судским
путем и бројним молбама и захтевима потенцијалних наследника, као
и интервенцијама суда у Осијеку правним путем поделио на наследнике.
Немачки.
14 листова

24.

33.

34.

1791. фебруар 1, Петроварадин
Ј. 153
Извод из деловодног протокола којим се потврђује да је ступила на
снагу оставинска расправа након смрти Стефана Саболовића, виноградара из Мајура. У прилогу документа налази се и извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској управи у Петроварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела наследства
након смрти Саболовића, сад већ бившег становника Петроварадина.
Попис имовине (инвентар) Саболовића, достављен је Петроварадинском магистрату на увид, а који је садржао покретну и непокретну
имовину и заостала дуговања. Саболовић, виноградар, имао је поприличан иметак, који се након његове смрти 2. јануара 1789. године судским путем и бројним молбама и захтевима потенцијалних наследника, као и интервенцијама суда у Осијеку правним путем поделио на
наследнике.
Петроварадински магистрат издао је потврду на основу којих су из
новчане масе Саболовићеве исплаћени трошкови сахране. Укупни
трошкови сахране у износу од 1 форинте и 34 крајцаре биће исплаћени посредством Градске благајне.
Немачки.
39 листова
1791. јануар 31, Буковац
Ј. 173
Правни акт којим привредни градски саветници Зенебоген и Пител, а након смрти петроварадинског контрибуента Јохана Хорвата,
састављају протокол о његовом иметку и породици и забрана располагања имовином (Sperrelation), до завршетка оставинске расправе.
Наследник укупне Хорватове имовине је кћер Катарина Хорват. Пошто се ради о малолетном лицу Магистрат је био задужен да води рачуна о оставштини и наслеђени новац положи у Сирочадску благајну.
Немачки.
2 листа
1791. јануар 31, Петроварадин
Ј. 174
Писмени извештај Зенебогена и Питела, градских саветника из Петроварадина, упућен Градском савету Петроварадина, којим их обавештава да је у корист Сирочадске благајне и сирочића са презименом
Штробл (Strobl) пореклом из Черевића уплаћена новчана сума у износу од 81 форинте готовог новца.
Немачки.
2 листа
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35.

36.

37.

46.
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1791. јануар 31, Петроварадин
Ј. 175
Писмени извештај Зенебогена и Питела, градских саветника из Петроварадина, упућен Градском савету Петроварадина, којим их обавештава да је у корист капеле Св. Крижа и Флоријана у Мајурима за
1790. годину уплаћено 95 форинти готовог новца. Радило се о доста
неугледној капелици, која је деценијама служила као једини молитвени дом у петроварадинском предграђу. Капела је саграђена од слабог
материјала, скученог је простора и имала је три звона.
Немачки.
2 листа
1791. јануар 30, Петроварадин
Ј. 179
Јохан Подолски (Podolsky) доставља Петроварадиском магистрату
Протокол о иметку (Sperrelation) Мартина Марковића, недавно преминулог становника Петроварадина, пореклом из Пожеге у Славонији. Марковић је преминуо 7. јануара 1791. године, без да је оставио
писану опоруку за собом.
Немачки.
2 листа
1791. фебруар 8, Петроварадин
Ј. 191
Лицитациона комисија из Петроварадина и саветник Ладај извештавају
Петроварадински магистрат да су из легата, тј. оставинске масе преминулог становника Петроварадина Лис Јозефа наплатили 170 форинти,
на име дуга према Михаелу Галу (Gall), коначару из Петроварадина.
Немачки
2 листа
1791. јануар 13, Петроварадин
Ј. 197
Апелациони суд у Петроварадину обавестио је Петроварадински магистрат да градски синдици и градски писари не могу бити људи који
уз грађанско, нису вични и кривичном праву. У вези с тим је наређено
да градски синдици из Петроварадина и Земуна и градски писар из
Карловаца, ако желе да остану на својим местима, морају да положе
до 12. јуна 1791. године стручни испит пред Апелационом судом у
Петроварадину. Полагању стручног испита претходило је упућивање
Апелационом суду званичног захтева за полагање испита.
Апелациони суд у Петроварадину није био задовољан пословањем
Магистрата. Градском судији, саветницима и градском писару, и запретио да ће им плате бити обустављене. Апелациони суд је упозорио
писмено градског судију и градску управу да су дужни да уредно и
на време обављају поверене им послове. Посебно је скренута пажња
градском судији да се текући предмети морају износити на Градским

седницама и тамо решавати, а извештаји морају на време бити достављени Апелационом суду.
Немачки.
2 листа
48.

54.

55.

1791. фебруар 12, Петроварадин
Ј. 205
Обућарски еснаф у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да је повољно оценио пробни мајсторски комад Штајнбахер
Петера (Steinbacher), обућарског калфе из Петроварадина. Мада је
пробни мајсторски комад био достојан узорак обућарске вештине,
кројачки еснаф у Петроварадину тешко је примао нове калфе у ред
еснафских мајстора. Један од разлога је и тај, да петроварадински
мајстори нису радо у своје редове примали не само странце, него и
изучене калфе.
Немачки.
5 листова
1791. јануар 7, Петроварадин
Ј. 225
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да је према захтеву Дворске канцеларије Угарске и Трансилваније Дворско веће наредило Делегираном војном суду да без одлагања убрза све судске расправе о праву на стицање наслеђене имовине недавно преминулог становништва католичке вероисповести.
Последично томе и судска извршења биће брже реализована сходно
рескрипту Дворског војног већа од 15. децембра 1791. године.
Немачки.
8 листова
1791. јануар 21, Петроварадин
Ј. 244
Апелациони суд извештава Магистрат о патенту Дворске ратног савета, којим је регулисано склапање бракова на територији АМ почевши
од 21. јануара 1791. године. Патент је дат на увид овдашњем свештенству и судским властима, ради његове примене.
Немачки.
4 листа
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Кутија 31
1791. година
2.

6.

8.
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1791. фебруар 18, Петроварадин
Ј. 254
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске канцеларије Угарске да је издат норматив о функционисању апелационих и кривичних
судова у Краљевини Угарској, са акцентом на Грофовију Тирол. Овим
патентом даје се обавештење Магистрату да мора да поштује будуће
нове законске регулативе у функционисању апелационих судова (пре
свега се мисли на горњоаустријске апелационе судове, у Клагенфурту
и Инсбруку).
Немачки.
4 листа
1791. фебруар 24, Петроварадин
Ј. 270
Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Магистрат у Петроварадину да је регулисана уплата 1.000 форинти у Сирочадску благајну у корист Јозефа Фридигера, које је госпођа фон Беранег, рођена
фон Винкелсбур приложила 6. јуна 1791 у Сирочадску благајну.
Немачки.
2 листа
1791. фебруар 28, Петроварадин
Ј. 278
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату лицитациони протокол Антона Шимића, златара из Петроварадина. Шимић
је живео у петроварадинском предграђу званом Мајури у кући број
87, а преминуо изненада 25. марта 1788. године, не оставивши тестамент. Активна и пасивна дуговања Шимића биће наплаћена из његове
новчане оставинске масе.
Немачки.
20 листова

9.

10.

11.

13.

1791. фебруар 15, Петроварадин
Ј. 281
Градски судија Петроварадина доставља Магистрату у Петроварадину попис уплата у Сирочадски фонд у периоду од 1. јануара 1789. до
последњег дана децембра 1790. године. Укупна новчана сума Сирочадске благајне у Петроварадину, 31. децембра 1790. године износи
13.700 форинти.
Немачки.
4 листа
1791. март 1791, Петроварадин
Ј. 284
Брачни уговор закључен између Николе Перлетића, становника Петроварадина и његове веренице Анастазије Ђорђевић у Петроварадину 1791. године пред сведоцима Штафл Јозефом и Долинар Михаелом.
Брачни уговор је био закључен у писменој форми и потписан од обе
стране. Уговорне стране споразумно деле заједничку имовину коју
уносе у брак и коју стичу за време трајања брака. У брачном уговору
Перлетић потврђује да поседује кућу у сопственом власништву, 300
форинти готовог новца, као и да је без било каквих осталих дуговања.
Брачни уговор је закључен у односу на некретнине и готов новац у за
то законски прописаном облику.
Немачки.
7 листова
1791. април 24, Петроварадин
Ј. 285
Наредба Петроварадинског магистрата да су петроварадински воденичари, пре свега Гукер Јохан, млинар из Петроварадина, дужни да по
прописаним ценама мељу жито за потребе војске. Генерална команда
је у више наврата упућивала прекор Магистрату да воденичари споро
мељу жито које им је пренето из војног складишта.
Немачки.
5 листова
1791. фебруар 11, Петроварадин
Ј. 286
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да је сходно наредби Дворског војног већа сачињена финансијска листа свих обрачуна који се тичу војне команде, те да ће
достављене наменске формуларе испунити комунитетски синдици до
краја војне године. Сходно наредби Магистрата финансијске листу
војних прихода и расхода испуниће и градски писар Едуард Диринг.
Немачки.
2 листа
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15.

18.

20.

22.

27.
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1791. фебруар 22, Петроварадин
Ј. 301
Ратна канцеларија у Петроварадину (Cancellaria Bellica) извештава
Петроварадински магистрат да је имовина Фрањевачког манастира
морала бити предата у Црквени фонд.
Немачки.
4 листа
1791. март 5, Петроварадин
Ј. 311
Ладај Франц, члан Магистрата прослеђује Магистрату и Апелационом суду тужбу Јозефа Банхојера (Banhayer), рибара из Петроварадина, коју је он поднео у име своје супруге Ане Банхојер, којом она
терети маћеху Еве Шулц (Schulz), за неизмирени део наследства од 54
форинте и 9 крајцара.
Немачки.
3 листа
1791. март 4, Петроварадин
Ј. 313
Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти због поделе наследства
након смрти Диполт Франца, становника Петроварадина. Расправа је
вођена на основу већ постојећег тестамента Диполта кога је у Петроварадинском магистрату евидентирао градски судија пред сведоцима.
Тестамент је настао 22. децембра 1788. године, којим целокупну имовину завештао сестри Кристини Диполт и пасторку Јозефу Шмиту.
Немачки.
6 листова
1791. март 13, Петроварадин
Ј. 329
Трговац Минаси (Minasi) из Новог Сада, примио је од Градске управе у Петроварадину (Магистрата) предлог исплате за преузету робу у
сврху снабдевања Градске куће у Новом Саду.
Напомена: Трговина је у Петроварадину била усмерена првенствено
на снабдевање животним намирницама. Роба мешовите робе долазила је углавном из иностранства, пре свега из Турске, али и из Беча и
Италије.
Немачки.
14 листова
1791. март 26, Петроварадин
Ј. 348
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату опис Петровић Мојсила, становника Петроварадина, који је осумњичен да је
починио крађу оваца, након које је побегао у непознатом правцу. Магистрату се налаже у случају хапшења пресретање истог и упућивање
у Фортификацијску дирекцију у Осијеку.
Немачки.
1 лист

32.

33.

34.

36.

38.

1791. мај 25, Петроварадин
Ј. 366
Комисији, коју је организовао Дворски ратни савет у Бечу, наређено да испита економско пословање Петроварадинског комунитета.
Комисија је имала задатак да предузме одговарајуће мере и положај
војних комунитета поправи и самим тим уједначи ниво пословања.
Комисија је утврдила да се у Петроварадинском комунитету не плаћа
редовно порез на оранице, али је било одступања и када је у питању
исплата пореза на ливаде. Неуједначеност је владала и у опорезивању
воћњака и пореза на земљиште под виноградима. Комисија је установила да влада и разноликост када је у питању плаћање грунтовног
пореза или пореза на кућу.
Немачки.
2 листа
1791. март 18, Петроварадин
Ј. 365
Апелациони војни суд у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат да је, према захтеву Дворске канцеларије Угарске и Трансилваније, Дворско веће наредило Апелационом војном суду да без
одлагања убрза све судске расправе о праву на стицање наслеђене
имовине недавно преминулог становништва католичке вероисповести. Последично томе и судска извршења биће брже реализована
сходно рескрипту Дворског војног већа од 27. октобра 1787. године.
Немачки.
4 листа
1791. март 1, Петроварадин
Ј. 368
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника које су приложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну за
сирочад: Јакова Мартиновића и Еву, Кристину и Веронику Блау (Blau).
Немачки.
4 листа
1791. април 1, Петроварадин
Ј. 374
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника које су приложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну.
Немачки.
2 листа
1791. април 8, Буковац
Ј . 386
Комунитески хирурзи из Петроварадина Винклер и Иван Фурјаковић, достављају Магистрату потврду о здравственом стању Ладислава Тота (Tott), затвореника, у којој се каже да Тот болује од бруха, а у
затвору може бити осуђен само на лакши физички рад.
Немачки.
2 листа
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39.

40.

45.

48.

50.
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1791. март 26, Петроварадин
Ј. 384
Магистратско судско веће било је дужно да установи и води сирочадски протокол. Крајем сваког месеца Магистрат је на основу протокола
састављао извештај о сирочади у Комунитету (Pupillartabella) и слао
га Апелационом суду. У прилогу документа следи сирочадски извештај за фебруар 1791. године.
Немачки.
2 листа
1791. март 29, Нови Сад
Ј. 387
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да је након добијеног извештаја од 29. марта 1791. године у
коме се наводи да се преиспитује одговорност градског синдика Рудолфа и саветника Зенебогена којима је било поверено преиспитивање расподеле наследства након смрти појединих становника Петроварадина. Ревидирање и преиспитивање рачуна биће поверено уместо досадашњем војном судији Кихлеру (Kichler), штапском судији
Милеру (Müller).
Немачки.
2 листова
1791. април 15, Петроварадин
Ј. 411
Допис Апелационог суда упућен Магистрату, а по налогу Славонске
генералне команде у коме је садржан попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које
се сумњиче, за март 1791. године. Шаљу и посебан допис о ухапшеној
Елизабети Павлековић из Мајура, стара 50 година.
Немачки.
5 листова
1791. април 1, Петроварадин
Ј. 420
Записник са седнице Петроварадинског магистрата, сачињен 1. априла 1791. године, којим се Петроварадински комунитет истовремено
обавештава о именовању градских саветника за потребе обављања
послова у Градској управи.
Немачки.
4 листа
1791. април 28, Петроварадин
Ј. 435
Молба Симона Хeршл Левина упућена Петроварадинском магистрату, градском судији, ради поделе наследства и судског поравнања између њега и брата Јакоба Хершла, становника Петроварадина.
Немачки
2 листа

53.

55.

56.

59.

1791. мај 3, Петроварадин
Ј. 452
Градски синдик Калан по налогу Славонске генералне команде достављају Магистрату попис затвореника на територији Комунитета,
као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Табела садржи податке о затвореницима за април 1791. године.
Немачки.
11 листова
1791. мај 7, Петроварадин
Ј. 453
Тестамент Николић Јеле, становнице Петроварадина, којим она у законом одређеном облику и последњом изјавом пред сведоцима завештава своју целокупну имовину након смрти својој деци. Пописом
имовине је утврђено да наследници стичу право власништва над 1.996
форинти и 30 крајцара, али су у обавези да исплате заостала дуговања
Николић Јеле.
Немачки.
2 листа
1791. мај 7, Петроварадин
Ј. 455
Извод из деловодног протокола којим се потврђује да је ступила на
снагу оставинска расправа након смрти Стефана Стефановића, виноградара из Мајура. У прилогу документа налази се и извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској управи у Петроварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела наследства
након смрти Стефановића, сад већ бившег становника Петроварадина. Попис имовине (инвентар) Стефановића достављен је Петроварадинском магистрату на увид, а који је садржао покретну и непокретну
имовину и заостала дуговања. Стефановић је имао поприличан иметак, који се након његове смрти 21. фебруара 1790. године судским
путем и бројним молбама и захтевима потенцијалних наследника, као
и интервенцијама суда у Осијеку правним путем поделио на наследнике. Петроварадински магистрат издао је потврду на основу које су
из новчане масе Стефановића исплаћени трошкови сахране. Укупни трошкови сахране биће исплаћени посредством Градске благајне.
Немачки.
2 листа
1791. мај 5, Петроварадин
Ј . 461
Градски синдик Калан по налогу Славонске генералне команде достављају Магистрату 5. маја 1791. године извештај којим се Петар Ћирић, бећар тренутно настањен у Петроварадину хапси због непоседовања одговарајућих путних исправа.
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату примерак
интимата Угарског намесничког већа и даје га за објаву. Њиме је регулисано издавање пасоша у Темишварском срезу.
Немачки.
5 листова

145

Кутија 32
1791. година
2.

4.

8.

10.
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1791. мај 10, Петроварадин
Ј. 476
Извод из судског протокола кога је Калан, проследио Славонској генералној команди и Магистрату а тиче се судске одлуке о хапшењу
Фодор Јаноша (Fodor), помоћника на броду и овдашњег контрибуента. Фодор је крађу починио на броду, а Апелациони суд ће донети пресуду на основу достављених му докумената и чињеница.
Немачки.
4 листа
1791. мај 6, Петроварадин
Ј. 488
Расправна акта поводом поделе имовине и саслушања сведока након
смрти Фердинанда Штрасера (Strasser), црквењака цркве Снежне Марије у Петроварадину. У попис имовине Штрасера, улазиле је непокретна имовина којом је располагао, али и неизмирена дуговања како
његова, тако и новчана средства која су њему дуговали у последњих
неколико година. Штрасер је изненада преминуо 17. маја 1787. године,
без тестамента. Већи део његове имовине, наследила је супруга Ана
Штрасер, становница Петроварадина.
Немачки.
32 листа
1791. март 10, Петроварадин
Ј. 506
Апелациони суд извештава Петроварадински магистрат у да је у корист Сирочадске благајне и сирочета Штробл (Strobl) Михаела пореклом из Черевића уплаћена новчана сума у износу од 81 форинте готовог новца.
Немачки.
2 листа
1791. март 19, Петроварадин
Ј. 508
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском
магистрату обвезнице петроварадинских становника које су при-

ложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску благајну за: Тому Хорвата 150 форинти готовог новца, Александра Николића 120 форинти, Петера Винћанца и Ану Поповић 150 форинти.
Немачки.
2 листа
11.

12.

14.

21.

1791. мај 10, Петроварадин
Ј. 509
Апелациони суд, по налогу Славонске генералне команде доставља
Магистрату попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о Михајлу Божићу и Симону Медаковићу који је ухапшен
због инцидента у гостионици „Снежне Марије” у Петроварадину.
Немачки.
2 листа
1791. мај 10, Петроварадин
Ј. 511
Апелациони суд, по налогу Славонске генералне команде доставља
Магистрату попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о Петру Ћирићу који је ухапшен због чина крађе у Петроварадину.
Апелациони суд доноси пресуду на основу које Петар Ћирић бива
послан на трогодишњи рад у Сегедин. Апелациони суд је често доносио пресуде на основу којих су такозвани „деликвенти” слободног
краљевског града били слати на принудни рад.
Немачки.
17 листова
1791. мај 19, Петроварадин
Ј. 518
Апелациони суд, по налогу Славонске генералне команде доставља
Магистрату попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о ухапшенима Јели Беронић и Стефану Хорвату, који се
терете за чин крађе у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1791. мај 24, Петроварадин
Ј. 529
Попис дуговања припадника регименте Гроф Надашди, Фрање Кукоља из Београда према месару Францу Гуту (Gut), у износу од 60 форинти готовог новца.
Немачки.
4 листа
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22.

27.

30.

31.

32.
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1791. мај 24, Петроварадин
Ј. 530
Депозитна администрација у Петроварадину посредством Зенебогена и Питела, градских саветника, доставља Петроварадинском Магистрату извештај са свим текућим подацима у вези са функционисањем
Сирочадским фондом у Буковцу. Извештај је достављен Комунитету
24. маја 1791. године, а требао би да у свом прегледу обухвати временски период од годину дана.
Немачки.
2 листа
1791. мај 26, Петроварадин
Ј. 548
Синдик Калан и градски саветници Пител и Зенебоген извештавају
Петроварадински магистрат да је Ернест Швајгер (Schweiger), адвокат из Беча потврдио да је у корист Браун Паула (Braun), сирочета из
Петроварадина, уплаћено из у Сирочадску благајну 5.873 форинте као
вид депозита.
Немачки.
15 листoва
1791. мај 30, Петроварадин
Ј. 561
Извод из судског протокола кога је синдик Калан, проследио Славонској генералној команди и Магистрату а тиче се судске одлуке о
хапшењу Михаела Ланцера (Lantzer), контрибуента из Новог Сада.
Ланцер је стар 37 година, а приведен је суду због основане сумње да је
извршио чин крађе на територији Комунитета.
Немачки.
10 листова
1791. мај 30, Петроварадин
Ј. 562
Извод из судског протокола кога је синдик Калан, проследио Славонској генералној команди и Магистрату а тиче се судске одлуке о
хапшењу Мађар Михаела (Maggyar), контрибуента из Новог Сада.
Ланцер је стар 38 година, а приведен је суду због основане сумње да је
извршио чин крађе на територији Комунитета.
Немачки.
7 листова
1791. мај 25, Рума
Ј. 565
Заклетник Сремске жупаније Фрања Блашковић доставља саслушања
извесне девојчице Терезе која је као сироче била збринута код петроварадинског ужара, а касније мењала више места боравка, између
осталог и код јеврејског мајстора. Место боравка је разлог настанка
дилеме да ли је девојчица Тереза католичке или јеврејске вероисповести.
Немачки, латински.
10 листова

37.

38.

39.

40.

1791. јануар 1, Петроварадин
Ј. 582
Градски саветници Петроварадина, по налогу Славонске генералне
команде достављају попис затвореника на територији Комунитета,
као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче, за мај
1791. године. У прилогу документа следе и детаљни подаци затвореника: Михајло Божић, стар 40 година, скитница пореклом из Хрватске
и без занимања, оптужен је да је 5. јула 1790. године крао стоку на
територији Комунитета; Сузана Метлак, 24 године, неудата и пореклом из Угарске, служавка по занимању, оптужена је за чедоморство
на територији Комунитета; Васа Лазаровић, пореклом из Томашевца
у Банату и стар 29 година, без занимања, оптужен је да је 9. фебруара
1791. године починио чин крађе; Јанош Фодор, пореклом из места Коморан у Угарској, помоћник на броду, оптужен је да је 19. априла 1791.
године украо 18 форинти и 16 крајцара и Петар Ћирић, пореклом из
Беле Цркве и стар 30 година, кочијаш по занимању, такође се сумњичи за чин крађе на територији Комунитета.
Немачки.
11 листова
1791. јун 3, Петроварадин
Ј. 590
Извод из судског протокола број 590, кога је синдик Калан, проследио
Славонској генералној команди и Магистрату а тиче се судске одлуке о наслеђивању имовине након смрти Јание Димовића, некадашњег
дућанџије из Петроварадина, у корист његове кћерке Ане Димовић,
удате Остојић.
Немачки.
6 листова
1791. август 16, Петроварадин
Ј. 591
Извод из судског протокола број, кога је синдик Калан, проследио
Славонској генералној команди и Магистрату а тиче се судске одлуке
хапшењу и кажњавању Михајла Божића, старог 40 година, скитница
пореклом из Хрватске и без занимања, оптужен је да је 5. јула 1790. године крао стоку на територији Комунитета. Божић није сам као стоку
на територији Комунитета, највише овце, него су му саучесници били
граничари из Петроварадинске регименте: Сима Медаковић, Лазар
Гакула и Теодор Моравићанин.
Немачки.
4 листа
1791. август 14, Петроварадин
Ј. 605
Аргирус Игнац, капетан и градоначелник Петроварадина, градски
саветници Пител, Зенебоген и Латинчић извештавају Магистрат да
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је Каспар Фогелшпергер (Vogelsperger) званични старатељ малолетне
Кристине Стронски, након смрти њеног оца Матијаса Стронског, по
занимању тесара.
Немачки.
4 листа
45.

48.

52.
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1790. август 15, Футог
б. с.
Управник Привредно полицијске канцеларије у Футогу (Бачка жупанија) Хофбауаер (Hoffbauer) извештава Петроварадински магистрат
да након темељне потраге нису на територији Новог Сада и Футога
пронађени бегунци који се терете за крађу стоке на територији Комунитета.
Немачки.
2 листа
1791. август 17, Петроварадин
б. с.
Записник са седнице Петроварадинског магистрата, сачињен 1. априла 1791. године, којим се Петроварадински комунитет истовремено
обавештава о именовању градских саветника за потребе обављања
послова у Градској управи.
Немачки.
2 листа
1791. фебруар 25, Винковци
б. с.
Мајор Радмахер (Radmacher) из Винковаца извештава Славонску генералну команду и Магистрат, да се поред Михајла Божића, скитница
пореклом из Хрватске и без занимања, сумњичи за помагача у крађи
стоке на територији Комунитета још један помагач са надимком Мали
Ђорђе. Божић је оптужен је да је 5. јула 1790 године крао стоку, највише овце, на територији Комунитета.
Немачки.
2 листа

Кутија 33
1791. година
1.

2.

3.

1791. јун 20, Петроварадин
Ј. 618
Петроварадинска команда на Тврђави преноси Градском магистрату
захтев Славонске генералне команде којим Магистрат треба да предложи друге грађане на место градског саветника, али и на место градског благајника у Петроварадинском комунитету. За место градског
саветника требало је предложити три особе. Градски савет се састојао
од пет чланова. Плате за чланове Градског савета и остале магистарске службенике исплаћивала је Градска благајна.
У прилогу документа је рачунски извештај фортификацијског рачуновође Хофмана о уплати у Градску благајну 251 гулдена и 41 крајцаре.
Немачки.
12 листова
1791. јун 15, Петроварадин
Ј. 619
Апелациони суд, по налогу Славонске генералне команде доставља
Магистрату попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о Ани Хилдебранд, становница Земуна, која се сумњичи
за крађу новца у Петроварадину, између 25. и 26. маја. Пошто је Ана
Хилдебранд побегла у непознатом правцу, по налогу Апелационог
суда, њу је неопходно пронаћи и ухапсити.
Немачки.
17 листова
1791. јун 9, Петроварадин
Ј. 621
Потврда викарног службеника из Петроварадина, упућена Градском
магистрату којом се истом даје на знање да је Ларцел (Larzel) Георг,
патер језуита и викарни жупник у Мајурима преминуо почетком јуна
1791. године и да ће уместо Ларцела викарни жупник у Мајурима бити
Аманд Битнер, а у Роковом долу Антон Перецки. Комесар Шлецер
(Schlötzer) известио је Магистрат да је формиран посебан фонд за
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финансирање овдашњих свештеника и уопште црквеног особља. Из
Црквено-школског фонда су црквена лица добијала плате. Црква у
Мајурима је осим жупника имала и два капелана.
Немачки.
12 листова
6.

8.

11.

12.
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1791. јун 17, Петроварадин
Ј. 624
Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао градски судија и о томе известио градске власти због поделе наследства
након смрти Катарине Бугарић, становнице Петроварадина. Расправа
је вођена на основу већ постојећег тестамента недавно преминуле Бугарић, кога је у Петроварадинском магистрату евидентирао градски
судија пред сведоцима. Инвентар њене имовине, сачињен је 17. јуна
1791. године.
Немачки.
2 листа
1791. јун 16, Петроварадин
Ј. 631
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Ладај предају Петроварадинском магистрату новоизрађен
депозитни извештај за децембар 1789. године.
Немачки.
2 листа
1791. јун 24, Петроварадин
Ј. 649
Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину упућен Петроварадинском магистрату 4. фебруара 1786. године, којим се достављају најновије правне регулативе које датирају од 31. јануара, а којима се на територији Магистрата регулише надлежност полиције када су у питању
казнене одредбе, затим опхођење, кажњавање и отпуст затвореника и
оних који су прекршили законска правила на територији Магистрата,
али и предузимање законских мера када су у питању разбојништва и
убиства. Сходно томе у прилогу следи и извештај градског синдика
Калана о хапшењу и кажњавању Магдалене Чивић за крађу новца у
Петроварадину.
Немачки.
10 листова
1791. јун 22, Петроварадин
Ј. 656
Комунитетски хирург из Петроварадина, Иван Фурјаковић, доставља
Магистрату потврду о здравственом стању Јаноша Фодора, затвореника, у којој се каже да Фодор болује од болова у стомаку, а у затвору
може бити осуђен само на лакши физички рад. Фодор, пореклом из
места Комаром у Мађарској, био је пре хапшења помоћник на броду,

а оптужен је да је 19. априла 1791. године украо 18 форинти и 16 крајцара.
Немачки.
5 листова
13.

14.

15.

16.

19.

1791. јул 6, Петроварадин
Ј. 657
Апелациони суд у Петроварадину доставља примерак дворске резолуције датиране 12. септембра прошле године којом се регулише поступак стицања наследства након смрти блиског сродника. Сходно
томе у прилогу следи и извештај градског синдика Калана о смрти Розалије Унтервегер (Unterweger), кројачице из Петроварадина, након
чије смрти 15. априла 1791. године наследство стиче њен супруг, Јохан
Унтервегер, и кћи Ана, стара три године и десет месеци.
Немачки.
2 листа
1791. јун 22, Петроварадин
Ј. 659
Магистрат је на својој седници одлучио да се упути молба викарном
жупнику у Мајурима, Аманду Битнеру, да заједно са црквеним оцима предузме потребне мере ради заштите драгоцености у парохијској
цркви, јер је у претходном периоду опљачкана. Том приликом су у
цркви украдени сребрни и позлаћени предмети вредни 251 форинту.
Немачки.
3 листа
1791. јул 2, Петроварадин
Ј. 661
Градски судија Петроварадина доставља Гарнизонском суду листу дуговања петроварадинског становништва према Сирочадској благајни
која износи укупно 718 форинти. Готов новац је уплаћиван особама
под старатељством у комунитетску Сирочадску благајну.
Немачки.
3 листа
1791. мај 30, Острогон
Ј. 664
Острогонска жупанија званично, ради извршења, подноси молбу Јозефа Хајшмана (Heischman), острогонског грађанина и воскара, као
тестаменталног тутора сирочета Розалије Талер (Taller), од петроварадинског воскара Јозефа Пајмана (Payman).
Латински.
4 листа
1791. јун 21, Петроварадин
Ј. 675
Апелациони суд је 21. јуна 1791. године наредио Магистрату да посредством асесора Апелационог суда Залцмана (Salzmann) регулише
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обавезе грађана у Петроварадину према Градској благајни: дуговања,
неисплаћене дажбине као што је нпр. аренда и малтарина, полагање
рачуна за преузимање црвеног и белог вина, пива, пореза на баште и
слично.
Градска управа и благајна су биле дужне да после завршетка сваке војне године сачини завршни рачун о материјалном пословању. Петроварадинско грађанство би га након усвајања извештаја упућивало на
ревизију вишим земаљским властима.
Немачки.
3 листа
24.

25.

26.
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1791. јун 5, Петроварадин
Ј. 685
Захтев Апелационог суда у Петроварадину упућен Петроварадинском магистрату за доставу извештаја о сирочади у Комунитету
(Pupilartabella) у року од 8 дана. Извештај је требао да обухвати податке од 1790. до 1791. године, а сачињен је на основу сирочадског протокола.
Немачки.
20 листова
1791. јул 5, Петроварадин
Ј. 688
Градски синдик Калан извештава Магистрат да је 2. јула 1791. године у
Роковом долу преминуо Грабер Андреас, викарни жупник у Роковом
долу, језуита. Његово место по налогу Славонске генералне команде
заузеће Антон Перецки.
Прилог: Тестамент Грабер Андреаса, жупника из Роковог дола, настао
по његовој последњој жељи, где имовину завештава у сврху покривања трошкова сахране и читању молитве за спас душе његове.
Напомена: Језуити су дошли у Петроварадин крајем XVII века. Долазили су као мисионари да би обављали свештеничку дужност међу
аустријском војском у Петроварадину.
Немачки.
6 листова
1791. јул 9, Петроварадин
Ј. 693
Славонска генерална команда из Осијека је посредством Ратне канцеларије доставила Петроварадинском магистрату наредбу Дворске
ратне канцеларије којом се регулише излазак радно способне снаге
из земаља одакле су потекли, која подразумева и издавање дозвола и
пасоша за излазак из земље у наредном периоду.
Прилог: Ратна канцеларија и Генерална команда, извештавају магистрат да је 9. јула 1792. године издат пасош, ради обављања занимања,
Катарини Ајхмилер (Aichmüller), пре свега због неопходности путовања на релацији Петроварадин, Беч, Пешта.
Немачки.
40 листова

27.

30.

34.

36.

37.

1791. јул 1, Петроварадин
Ј. 695
Апелациони суд извештава Петроварадински магистрат да је Комунитету наређено да градски хирурзи, пре него што осуђеник буде
послат у затвор, буде обавезно прегледан. Хирурзи су поред обавезе
лечења комунитетских становника, мртвозорства, прегледање стоке,
лечења сиромашних људи, имали за радну обавезу и да прегледају затворенике и добијали за те послове по 200 форинти као накнаду.
Немачки.
2 листа
1791. јул 6, Нова Градишка
Ј. 706
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске канцеларије Угарске да је издат норматив о царињењу робе коју трговци продају у свим
немачким суседним земљама. Овим актом се обавештава Магистрат
да мора да поштује будуће нове законске регулативе.
Немачки.
2 листа
1791. јул 11, Петроварадин
Ј. 716
Обвезница Јохана Крциванека (Krziwanek) из 1791. године, недавно
преминулог становника Петроварадина, да је исплатио 200 гулдена
позајмљених из Градске благајне.
Немачки.
5 листова
1791. јул 7, Петроварадин
Ј. 720
Потврда викарног службеника из Петроварадина, упућена Градском
магистрату којом се истом даје на знање да је Ларцел (Larzel) Георг,
патер језуита и викарни жупник у Мајурима преминуо почетком јуна
1791. године и да ће уместо Ларцела, викарни жупник у Мајурима
бити Аманд Битнер, а у Роковом долу Антон Перецки.
У прилогу следи признаница викарног жупника Ларцел Георга на 144
форинте, које прилаже за 1792. годину које је он дао Градској болници
у Петроварадину
Немачки.
2 листа
1791. јул 12, Петроварадин
Ј. 723
Апелациони суд, по налогу Славонске генералне команде доставља
Магистрату попис затвореника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о Сузани Метлак, 24 године, неудата и пореклом из Угарске,
служавка по занимању, оптужена је за чедоморство на територији Комунитета.
Немачки.
2 листа
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38.

43.

46.
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1791. јул 13, Петроварадин
Ј . 725
Спецификација рачуна насталих због регулисања трошкова набавке
грађевинског материјала неопходних за изградњу нових месара на тлу
Комунитета, у које су сврстани: трошкови набавке грађевинског материјала, пре свега цигле, дрвета за потребе изградње, креч, столарски, ковачки, зидарски и стаклорезачки радови, остали реквизити и
трошкови дневница мајстора и надничара.
За надгледање радова и доставу извештаја Генералној команди о току
и успешности радова била је задужена Грађевинска дирекција.
Немачки.
2 листа
1791. јул 15, Петроварадин
Ј. 742
Магистратско судско веће установило је сирочадски протокол о приспећу новца у корист сирочадске имовина Браун Паула. Крајем сваке
године магистрат је на основу протокола судског већа састављао извештај о сирочету Паулу Брауну, али и извештај о осталим сирочадима и слао га Апелационом суду.
Немачки.
3 листа
1779. октобар 22, Петроварадин
Ј. 752
Молба Јохана Ширмбранта (Schirmbrandt), болничког хирурга у Петроварадину, упућена Градском магистрату циљу решавања законите
прерасподеле имовине након смрти његове мајке у Петроварадину.
Ратна канцеларија је сматрала да у Унутрашњем граду и петроварадинским предграђима Мајурима и Роковом долу треба да постоји
по један хирург. Пошто се у Унутрашњем граду налазио хирург Георг
Ширмбрант, а Роков дол је имао свог хирурга, требало је да у Мајурима хирург буде Франц Геч.

Кутија 34
1791. година

2.

3.

4.

1791. август 1, Петроварадин
Ј. 763
Градски саветници Пител и Зенебоген достављају Петроварадинском магистрату протокол о иметку Георгa и Магдалене Флајшман
(Fleischmann), недавно преминулог брачног пара из Петроварадина.
Овим протоколом о иметку забрањује се располагање њиховом имовином (Sperrelation), до завршетка оставинске расправе, након које
Мартин Флајшман, брат Георга Флајшмана, становник Мајура број 54,
постаје правни наследник оставинске имовине.
Немачки.
3 листа
1791. јул 30, Петроварадин
Ј. 767
Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском магистрату обвезнице петроварадинских становника, Михаела и Катарине Вендленер (Wendlehner), које су приложили у сврху депоновања
новчаних средстава у Сирочадску благајну. Ради се о прикупљеним
новчаним средствима, која су припадала особама под старатељством,
у овом случају Елизабете, Матијаса и Сузане Витих (Wittich), сирочади из Петроварадина.
Немачки.
15 листова
1791. јун 7, Петроварадин
Ј. 609
Белошевић Фрања, полицијски пристав у Петроварадину подноси
Магистрату лицитациони записник настао у Грађанској болници у
Петроварадину, а након смрти Јозефа Шнапке (Schnapka), молера из
Петроварадина.
Овим документом налаже се градским властима, да на основу лицитационог записника 29 форинти и 25 крајцаре треба исплатити
овдашњој Грађанској болници у Петроварадину за трошкове лечења,
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затим да 27 форинти и 25 крајцара наплатити трошкове дневница за
потребе настанка лицитационог протокола.
Немачки.
12 листова
5.

6.

8.

9.
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1791. аугуст 1, Петорварадин
Ј. 770
Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату одлуку
Генералне команде у Осијеку којом се одређују и регулишу обавезе
Комунитета у Петроварадину. Комунитет је био дужан да сачини списак целокупног људства, као и списак дезертера и доставити их инспектору – генералу. Осим тога била је дужна да обрати пажњу на све
оно што би могло допринети развоју града, побољшању општег добра
грађана и бити од користи државном ерару.
Прилог: Списак дезертера пешадијске регименте „Грофа Карла Пелегринија (Pellegrini)”.
Немачки.
5 листова
1791. мај 1, Петроварадин
Ј. 773
Попис имовине (инвентар) Јозе Чaуша, виноградара и тесара, недавно преминулог становника Петроварадина достављен Петроварадинском магистрату на увид, који је садржао поред осталог покретну и
непокретну имовину, дуговања Ани Франчић и Маргарети Бојевић
за откупљени део њихових некретнина и попис трошкова за потребе
сахране Јозе Чауша.
Немачки.
6 листова
1791. јул 29, Петроварадин
Ј. 777
Апелациони суд у Петроварадину доставља примерак дворске резолуције датиране 15. јула 1791. године којом се регулише поступак стицања наследства након смрти блиског сродника.
Немачки.
2 листа
1791. јул 30, Петроварадин
Ј. 782
Ратна канцеларија прилаже Петроварадинском магистрату доказ
о уплати 151 форинте и 8 крајцара, које је овдашња Ратна благајна
уплатила у Ратну благајну у Загребу (Аграму), у корист Јозефа Георга
и Лаурентић Домитра, 23. маја 1791. године.
Немачки.
2 листа

10.

12.

17.

19.

28.

1791. јул 30, Петроварадин
Ј. 790
Градски синдик Калан по налогу Славонске генералне команде достављају Магистрату попис затвореника на територији Комунитета,
као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Табела садржи податке о ухапшеницима за месец мај 1791. године.
Немачки.
10 листова
1791. август 1, Загреб
Ј. 793
Ноје (Noye) Фридрих, градски судија из Загреба, извештава Петроварадински магистрат да је приспела уплата петроварадинског сапунџије Приман Јозефа у корист Хајшман (Heischmann)
Јозефа, пекара из Загреба. Ради се, наиме, о измиреном дуговању
у износу од 854 форинте, што је потврдио и градски судија Ноје.
Немачки.
4 листа
1791. новембар 27, Петроварадин
Ј. 804
Кривично истражна комисија у Петроварадину доставља Магистрату извештај Калан, синдика из Петроварадина извештај о саслушању
Јохана Хефлера (Höfler), грађанина и бербера из Петроварадина, пред
градским судом у вези са спором око крађе 5 форинти и 52 крајцарe
сребрног новца. Саслушање петроварадинскoг берберина извршено
је пред Градском саветом у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1791. август 30, Петроварадин
Ј. 808
Рачун на име Маркуса Мајера, за исплату 7 форинти и 30 крајцара за
обављене радове на поправци зграде у трајању од 15 дана.
Немачки.
1 лист
1791. август 16, Петроварадин
Ј. 831
Рескрипт Дворског ратног савета од 3. августа 1791. године којим се
Магистрату налаже ремисија у вези са судскм одлуком о наслеђивању
имовине након смрти Јание Димовића, некадашњег дућанџије из Петроварадина, у корист његове кћерке Ане Димовић, удате Остојић.
Извод из судског протокола број 590 наслеђивању имовине Јание Димовића, проследио је Славонској генералној команди и Магистрату
синдик Калан.
Немачки.
8 листова
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30.

33.

44.

45.

51.
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1791. август 24, Петроварадин
Ј. 840
Синдик Калан прослеђује, по налогу Славонске генералне команде,
Петроварадинском магистрату одлуку Апелационог суда, на основу
које Сузана Метлак, стара 24 године, неудата служавка, пореклом из
Угарске, бива ухапшена и оптужена за чин чедоморства на територији
Комунитета.
Немачки.
2 листа
1791. август 19, Петроварадин
Ј. 848
Гашпар Шпилауер, градски саветник, по налогу Славонске генералне
команде доставља Петроварадинском магистрату образац заклетве
са текстом заклетве за петроварадинске службенике. Сви службеници, укључујући и судско особље обавезни су да положе заклетву на
верност и покорност.
Немачки.
2 листа
1791. септембар 6, Петроварадин
Ј. 882
Јохан Пител, градски саветник из Петроварадина доставља Магистрату рачун о стању имовине особа под старатељством у Петроварадину,
за месец август 1791. године. Готов новац који је припадао особама
под старатељством полаган је у Сирочадску благајну, а Магистрат је
био дужан да месечно води рачуна да се овај новац корисно улаже
како би лицу стављеним под старатељство доносио одговарајућу
камату. Лица одређена за старатеље била су дужна да сваке године
полажу Магистрату рачун о стању имовине њихових штићеника. Магистратско судско веће било је дужно да установи и води сирочадски
протокол.
Немачки.
8 листова
1791. септембар 6, Петроварадин
Ј. 886
Потврда Ратне канцеларије упућена Магистрату којом се доказује да
Јакоб Еберл (Eberl), столар и становник Петроварадина, уредно улаже
новац лицу стављеним под старатељство.
Немачки.
2 листа
1791. септембар 19, Буковац
Ј. 907
Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу
доставио је Петроварадинском магистрату молбу Јована Ђорђевића,
контрибуента из Буковца, за предујам у износу од 30 форинти, који му
је потребан за куповину коња. Као залог за предујам Ђорђевић при-

лаже 13 мотика винограда, једног вола и део ливаде у Буковцу у свом
власништву. Супликант наглашава да је без икаквих пасивних дуговања.
Немачки.
2 листа
55.

59.

60.

66.

1791. септембар 19, Буковац
Ј. 911
Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу
доставио Петроварадинском магистрату молбу Станка Суботина,
контрибуента из Буковца, за предујам у износу од 50 форинти, који
му је потребан за куповину два вола. Као залог за предујам Суботин
прилаже 5 1/2 мотике винограда, воћњак и ливаду у свом власништву.
Супликант наглашава да је без икаквих пасивних дуговања.
Немачки.
2 листа
1791. септембар 23, Петроварадин
Ј. 933
Јохан Пител, градски саветник из Петроварадина доставља Магистрату рачун о стању имовине особа под старатељством у Петроварадину,
за месец август 1791. године. Готов новац који је припадао особама
под старатељством и положен у Сирочадску благајну, износио је за
месец август 1791. године 16.783 форинте и 19 крајцара.
Немачки.
2 листа
1791. септембар 28, Петроварадин
Ј. 934
Јохан Пител, градски саветник из Петроварадина доставља Петроварадинском магистрату молбу Маргарете Кушић, контрибуента из
Петроварадина, за предујам у износу од 100 форинти готовог новца.
У залог за дуг, она је ставила под хипотеку кућу у властитом поседу, у
Мајурима број 183.
Немачки.
2 листа
1791. септембар 30, Петроварадин
Ј. 949
Апелациони суд у Петроварадину извештава Магистрат да је 30. септембра 1791. године извршена лицитација имовине и састављен лицитациони протокол о имовини Георга Бенела, некадашњег другог
градског писара у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
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Кутија 35
1791. година
1.

2.

5.

20.
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1791. октобар 5, Петроварадин
Ј. 951
Магистратско судско веће било је према Регуламенту из 1787. године
дужно да установи и води сирочадски протокол. Крајем сваке године
Магистрат је на основу протокола састављао извештај о сирочади у
Комунитету (Pupillartabella) и слао га Апелационом суду.
У прилогу документа следи извештај о сирочади у Комунитету за септембар 1791. године.
Немачки.
20 листова
1791. септембар 6, Петроварадин
Ј. 954
Градски синдик Калан по налогу Славонске генералне команде достављају Магистрату попис затвореника на територији Комунитета,
као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу
и посебан допис о Јохану Молдовану који је ухапшен због инцидента
у гостионици „Снежне Марије” у Петроварадину.
Немачки.
17 листова
1791. октобар 3, Регенсбург
Ј. 960
Земаљски суд у граду Регенсбургу (Немачка) извештава Петроварадински магистрат да је Игнац Хуфнагел (Hufnagel) 27. јула 1791. године завештао након смрти своју имовину браћи и сестрама: Францу,
Максимилијану и Ани Марији Хуфнагел, која живи у Угарској, а била
је супруга Адама Келера (Keller), касније удата Лудвиг.
Немачки.
2 листа
1791. октобар 21, Петроварадин
Ј. 1010
Судска расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао
градски судија и о томе известио градске власти поводом поделе на-

следства након смрти Барбаре Волф (Wolf), трговца из Петроварадина. Расправа је вођена на основу већ постојећег тестамента Барбаре
Волф, недавно преминулe, кога је у Магистрату евидентирао градски
судија пред сведоцима. Укупна новчана сума њене покретне и непокретне имовине биће део наследства супруге Терезије, кћерки Tерезије, Розалије и Ане и сина Андреаса.
Немачки.
50 листова
40.

50.

51.

1791. децембар 1, Нови Сад
Ј. 1148
Градски синдик Калан по налогу Славонске генералне команде доставља Магистрату попис затвореника на територији Комунитета,
као и врсту злочина која им се приписује, тј. за које се сумњиче. Табела затвореника садржи податке за месец новембар 1791. године
Немачки.
14 листова
1791. октобар 1, Петроварадин
б. с.
Уговор закључен између Петроварадинског магистрата и браће Мићин
(Николе и Арсенија), новосадских месара о снабдевању петроварадинских становника и војске месом. Никола и Арсеније Мићин су се
обавезали да ће у времену од 1. октобра 1791. године па све до Ускрса
1793. године, по цени од 9 крајцара по фунти меса, снабдевати Петроварадин говедином најбољег квалитета. Браћа Мићин је добила на
коришћење 400 јутара карловачке пустаре Јарковци за испашу стоке
предвиђене за клање. Њима је такође било уступљено и право клања
оваца и коза у Комунитету, а док је важио уговор били су ослобођени плаћања мостарине и калдрмарине, ове последње и на територији
Карловачког војног комунитета. Поред побројаних повластица, Магистрат је новим арендаторима ставио на располагање градску кланицу, која је била подигнута код Нове капије, изван зидина Тврђаве, као
и две месаре у Унутрашњем граду. Осим тога браћа Мићин су могла,
по жељи, сваких десет дана у Ратној благајни заменити 1.000 форинти
у бакру за одговарајући износ у златном или сребрном новцу.
Немачки
5 листова
1791. јул 7, Петроварадин
б. с.
Магистрат је 90-тих година XVIII века почео уступати право убирања
пореза на алкохолна пића приватницима. Тако је 23. октобра 1791.
године био склопљен уговор о давању под аренду акциза на годину
дана између Магистрата и Теодора Наче, петроварадинског грађанина. Уговором је Магистрат дозволио Теодору Начи да од сваког ако-
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ва вина, који се прода на територији Комунитета, може наплатити 9
крајцара, за сваки аков ракије 18 крајцара, док је акциз за буре пива од
два акова износио 9 крајцара.
Од петроварадинских становника који би били ухваћени да кришом
продају вино или ракију, пиће је било конфисковано. Половина суме
од заплењеног пића припадала је арендатору акциза, док је друга половина давана у Болнички фонд. Теодор Нача је за уступљено му право убирања акциза платио граду 1.200 форинти.
Немачки.
2 листа
52.

53.

54.
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1791. септембар 18, Буковац
б. с.
Јохан Подолски (Podolsky), управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу доставио Петроварадинском магистрату извештај о
приспелим накнадама и таксама за чување стоке у Буковцу за текућу
1791. годину.
У комунитету су говедари били потребни, јер су се по правилу, одмах
иза градских капија пружала засађена поља или виногради које треба бранити од стоке истеране на испашу. Петроварадин је за чување
стоке плаћао 220 форинти, а тај износ је био распоређен према броју
стоке, на њихове власнике.
Немачки.
1 лист
1791. октобар 23, Петроварадин
б. с.
Магистрат је 23. октобра 1791. године склопио нови уговор о давању
под аренду градског кантара на годину дана. Сад је арендатор градског
кантара постао Јозеф Рошгош (Roschgosch). Он се обавезао да ће за
уступљено му право точења алкохолних пића и држања дућанџијске
робе у згради градског кантара плаћати годишњу аренду од 145 форинти. Уговор је забрањивао Рошгошу продају пољопривредних производа које су петроварадински контрибуенти доносили у зграду
градског кантара на мерење.
Немачки.
3 листа
1791. јануар 8, Петроварадин
б. с.
Ратна канцеларија доставља Магистрату листу Немаца који су колонизирали у Петроварадин и који су од државног ерара за месец децембар 1790. године добили на зајам куће и стоку, као и низ погодности за становање.
Немачки.
9 листова

55.

71.

72.

73.

1791. фебруар 28, Петроварадин
б. с.
Белошевић Фрања, полицијски пристав у Петроварадину подноси
Магистрату листу Немаца који су колонизирали у Петроварадин и
који су од државног ерара за месец фебруар 1791. године добили на
зајам куће и стоку, као и низ погодности за становање.
Немачки.
7 листова
1791. децембар 23, Петроварадин
б. с.
Ревизија рачуна Петроварадина за 1790/91. годину достављен на увид
и ревизију Градској управи (Магистрату) и вишим земаљским властима у коме је садржан пријем новца у градску благајну, као и укупни
новчани издаци за ту годину. Пријем новца у Градску благајну долазио
је од пореских дуговања, закупа провентних регалија, приход од: пореза на точење алкохолних пића, давања под аренду земљишта, права
месарења, издавања под кирију складишта, давања под закуп винограда, од вашарске таксе, наплаћене земљишне таксе итд. Ревизију рачуна за обрачунску 1790/91. годину потписали су га градски судија и
остали чланови Градске управе.
Немачки.
4 листа
1791. децембар 24, Петроварадин
б. с.
Табеларни извештај о годишњим издацима Главне школе у Петроварадину за 1791. годину: платама учитеља, снабдевање школе неопходним реквизитима за наставу и дрвима за огрев.
Немачки.
2 листа
1791. б. д, Петроварадин
б. с.
Годишњи извештај Црквено-школског фонда за 1791. годину, за све
црквене објекте у Петроварадину, укључујући и парохијску цркву, тј.
капелу Снежне Марије у Петроварадину. У Црквено-школском фонду
на крају војне 1790/91. године било је 749 форинти и 18 крајцара готовог новца. Остварени су приходи на основу арендирања црквеног
десетка, затим камата од обвезница, затим новац од завештања и милодара, од оглашавања звонима да су неки од становника Петроварадина умрли, од ускршњег исповедања.
Један од извора прихода Црквено-школског фонда била су и завештања грађана. Грађани су завештавали одређене новчане суме (pium
legatum) у корист Црквено-школског фонда. Магистрат је давао овај
новац на зајам заинтересованим грађанима, али под условом да се исплати обавезна камата. Магистрат је сваке године састављао обрачуне
ових легата.

165

Из Црквено-школског фонда добијала су плате црквена лица. Свештеник у парохијалној цркви добијао је плату тромесечно у годишњем
износу од по 500 форинти, док је плата викарних жупника у Мајурима
и Роковом долу износила 350 форинти. Викарни жупници су такође
плату примали тромесечно.
Немачки.
34 листа
91.

98.
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1791. мај 4, Петроварадин
б. с.
Магистрат је на својој седници одлучио да се упути молба генералном
викару Винклеру да заједно са црквеним оцима предузме потребне
мере ради заштите драгоцености у парохијској цркви. Они кажу даље
да је Матија Латинчић био у праву кад је упозоравао да постоји опасност од крађе црквених драгоцености и када је уопште покренуо то
питање. Догађај који се десио 4. маја 1791. године у цркви Св. Крижа,
када је извршена провала у цркву, говори такође у прилог Латинчићевим стрепњама. Том приликом су у цркви украдени сребрни и позлаћени предмети вредни 334 форинте.
Немачки.
2 лист
1791. октобар 7, Петроварадин
б. с.
Доминик Прибила, виши учитељ у Петроварадину, подноси Магистрату извештај за текућу годину, али и предлоге за побољшање
наставе. Он је настојао да се унапреди настава у петроварадинским
школама, нарочито у нижим разредима. Приметио је да деца веома
мало схватају смисао онога што су научила. Један од разлога лошег
схватања наставе био је и тај да су деца у петроварадинским школама
често изостајала са наставе.
Немачки.
2 листа

Кутија 36
1791. година
1.

2.

7.

1790. децембар 18, Петроварадин
Oe. P. 1
Ратна канцеларија извештава Магистрат да су размотрили случај непридржавања ценовника кад је у питању продаја хлеба и пецива и
одлучили да Михаел Вендленер (Wendlehner), који је пекао хлеб испод
прописане тежине, добије новчану казну за свој поступак.
Напомена: Поједине петроварадинске дућанџије, занатлије и крчмари
упркос прописаним казнама продавали су поједине артикле мимо утврђених цена и мера.
Немачки.
1 листа
1791. децембар 29, Петроварадин
Oe. P. 14
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Јохан
Кајла (Keil), кројачки калфе из Петроварадина. Поднео захтев да му се
оцени пробни мајсторски комад, као и да буде примљен у ред еснафских мајстора у Петроварадину.
Немачки.
3 листа
1791. јануар 7, Петроварадин
Oe. P. 24
Спецификација рачуна коју је Градска управа издала за Петроварадинску тврђаву за 1790. годину. Рачуни се односе како на пријем новца, у износу од 1.530 форинти и 59 крајцара, тако и на новчане издатке различитих врста у износу од 904 форинте и 25 крајцара. Градска
управа је убирала новац од разрезаних пореза и такса, од убирања
пореских дуговања из претходне године. Комунитет је остваривао
знатна средства од давања под аренду градског кантара, права месарења, као и од издавања под кирију складишта, локала и подрума у
ерарским зградама.
Немачки.
5 листова
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8.

9.

12.

13.

14.
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1790. април 6, Петороварадин
Oe. P. 29
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Петер Штајнбахер (Steinbacher), обућарског калфе из Петроварадина
поднео захтев да му се оцени пробни мајсторски комад, као и да буде
примљен у ред еснафских мајстора у Петорварадину.
Немачки.
3 листа
1791. јануар 8, Петорварадин
Oe. P. 30
Ратна канцеларија извештава Магистрат о именовању досадашњег
дневничара Јохана Подолског, за управника Полицијско-привредне
канцеларије у Буковцу. Исти је имао да положи стручни испит и докаже колико је стручан у области привреде.
Немачки.
3 листа
1791. јануар 6, Петроварадин
Oe. P. 43
Извештај Михаела Гербера, војног канцелисте из Петроварадина
упућен Команди у Петроварадину, Гарнизонском суду Петроварадина и градском судији и саветнику, у коме се каже да је војник Андраш
Сабо (Szabo) дезертирао из војске 5. јануара 1790. године. Следи молба Дворском ратном савету да оснује комисију која би се бавила регулисањем дезертерства.
Немачки.
1 лист
1791. јануар 12, Буковац
Oe. P. 44
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински
магистрат посредством рескрипта од 12. јануара 1791. године и наредбом Дворске канцеларије Угарске и Трансилваније да је издат норматив о трговини и царињењу сирове хране. Овим актом се наређује
Магистрату да поштује и будуће нове законске регулативе.
Немачки.
4 листа
1791. јануар 15, Петроварадин
Oe. P. 45
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату нови уговор за ангажовање Колбергера (Kollberger), оџачара из Петроварадина, као и налог да му се исплати новчани износ од 288 форинти за
претходно обављени посао. Оџачари су иначе као и занатлије свих
осталих струка били уједињени у главно еснафско удружење и својим
правима су били изједначени са осталим занатлијама у Угарској.
Немачки.
5 листова

23.

24.

25.

26.

1791. јануар 21, Петроварадин
Oe. P. 61
Петроварадину полицијски пристав Фрања Белошевић извештава
Магистрат да су поново изненадили петроварадинске пекаре у жељи
да провере да ли се придржавају прописаних цена и мера за хлеб и
фино пециво. Белошевић је утврдио да се Михаел Вендленер овог
пута придржава ценовника и да хлеб пече по прописаној тежини.
Напомена: Поједине петроварадинске дућанџије, занатлије и крчмари
упркос прописаним казнама продавали су поједине артикле мимо утврђених цена и мера.
Немачки.
3 листа
1791. јануар 19, Петроварадин
Oe. P. 62
Делегирани војни суд у Петроварадину наређује Магистрату да приликом подношења лицитационих протокола и тестамената на судску
расправу морају водити рачуна да се поменута документа доставе на
увид, ради елиминисања злоупотребе.
Немачки.
4 листа
1791. јануар 19, Петроварадин
Oe. P. 63
Ратна канцеларија у Петроварадину упућује Петроварадинском магистрату списак особа припадника пешадијске регименте „Јанош Палфи” за 1790. годину која садржи имена особа припадника регименте
који потичу из осталих наследних земаља. На попису се налази име
регрута Јована Павловића, родом из Петроварадина, а сада припадника те пешадијске регименте.
Немачки.
4 листа
1791. јануар 23, Петроварадин
Oe. P. 70
Јохан Подолски подноси Магистрату молбу на место полицијско
привредног управника у Буковцу и потврду о досадашњем добром
владању.
Дужност полицијско-привредног управника у Буковцу, који је стајао
на челу Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу, била је да спроводи одлуке и извршава заповести добијене од Петроварадинског магистрата. Месечно је Магистрат полицијско привредном управнику
и двојици фиртелмајстера давао одређену суму новца о којој на крају
месеца они били дужни да сачине обрачун и поднесу га на увид.
Немачки.
3 листа
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27.

31.

34.

35.

36.

37.
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1791. јануар 26, Петроварадин
Oe. P. 74
Ратна канцеларија доставља Петроварадинском магистрату примерак
приходног рачуна за 1790. годину на даљу објаву и проверу у Дворском ратном књиговодству. Ради се наиме о рачунима који потичу са
подручја привреде, изградње улица и путева, те болничких рачуна.
Немачки.
2 листа
1791. јануар 7, Петроварадин
Oe. P. 80
Градоначелник Игнац Аргирус, синдик Калан и градски саветници
Пител и Ладај предају Петроварадинском магистрату нови депозитни
извештај за 1790. годину.
Немачки.
2 листа
1791. јануар 18, Петроварадин
Oe. P. 86
Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају Компанију да је Франц Вилцек (Wilzek), писар у Благајни за исхрану и
снабдевање војске у Брну (Brünn, Моравска), побегао из војске проневеривши одређену новчану суму, те се властима у Петроварадину
налаже у случају његовог пресретања хапшење и спровођење под
оружаном пратњом. Франц Вилцек је рођен у Прагу (Чешка) и има
26 година. Бегунац говори и пише више језика: немачки, латински и
чешки.
Немачки.
7 листова
1791. фебруар 5, Петроварадин
Oe. P. 88
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је Игнац
Хафнер (Hаffner), фортификацијски зидарски калфа из Петроварадина поднео захтев да му се оцени пробни мајсторски комад, као и да
буде примљен у ред еснафских мајстора у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1791. фебруар 5, Петроварадин
Oe. P. 89
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о молби да
је Георга Трувирта (Truhwirth), становника Петроварадина и очуха
Корнели Јохана (Corneli) седларског калфе из Петроварадина, да се
прими у ред у ред еснафских мајстора у Петроварадину.
Немачки.
4 листа
1791. фебруар 9, Петроварадин
Oe. P. 95
Извештај војног канцелисте из Петроварадина (име нечитко) упућен
Команди у Петроварадину, Гарнизонском суду Петроварадина и град-

ском судији и саветнику, у коме се каже да је војник Георг Лакатош
(Lakatosch), стар 38 година, пореклом из Пештанске жупанијe, дезертирао из војске 8. фебруара 1791. године. Следи молба Дворском ратном савету да оснује комисију која би се бавила регулисањем дезертерства.
Немачки.
2 листа
42.

43.

46.

52.

1791. фебруар 9, Петроварадин
Oe. P. 108
Ратнa канцеларијa у Петроварадину извештава Магистрат да је
прихваћена молба да Кракер Антон, седлар из Петроварадина постане петроварадински грађанин, као и да уместо некадашњег седларског помоћника постане мајстор.
Немачки.
2 листа
1791. фебруар 9, Петроварадин
Oe. P. 109
Ратна канцеларија извештава Магистрат да је обавезан да поштује
достављену нову уредбу којом се занатлијама, који из разних крајева долазе у Петроварадин, омогућава останак и бављење њиховом
занатом. Граничарске власти су пре свега настојале да се у оквиру
слободних војних комунитета развију трговина и занатство. Сремски граничари су на тај начин имали где да продају и купују занатску
и трговачку робу. Занатлије свих струка су биле уједињене у Главно
еснафско удружење, а за седиште тог удружења одређен је Петроварадин. Славонска генерална команда је оригинал Еснафске привилегије
пренела из Осијека у Петроварадин.
Немачки.
4 листа
1791. јун 20, Петроварадин
Oe. P. 124
Белошевић Фрања, полицијски пристав у Петроварадину подноси
Магистрату 22. фебруара. 1791. године да је Никола Ердељан, бећар
родом из Арада и тренутно настањен у Петроварадину ухапшен због
крађе хране и доласка из Арада у Петроварадин, без одговарајуће путне исправе.
Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату примерак
интимата Угарског намесништва и даје га за објаву. Њиме је регулисано издавање пасоша у Темишварском срезу.
Немачки
4 листа
1791. фебруар 24, Петроварадин
Oe. P. 135
Доминик Прибила, виши учитељ, извештава Петроварадински Магистрат о постављењу новог учитеља Галингера (Gallinger), вишег учи-
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теља, и његовом месечном награђивању са 60 форинти. Кратко задржавање учитеља у Петроварадину било је последица ниских зарада
које су добијали за свој рад. Ово је увидела и Градска управа па су
плате учитељима биле повећане. Тако су створени повољнији услови
за рад у петроварадинским школама. Промене у финансирању петроварадинског школства уследиле су 1774. године, када је основан Црквено-школски фонд. Поред издатака за плате учитеља из овог фонда
су исплаћиване и остале школске потребе.
Немачки
4 листа
63.

70.

71.

172

1791. март 3, Петроварадин
Oe. P. 158
Белошевић, полицијски пристав у Петроварадину доставља Магистрату на увид примерак рачуна, за издатке настале поправком мостова у Петроварадину. После завршетка сваке војне године, која је
трајала од 1. новембра једне календарске године до 31. октобра следеће, Градска управа је била дужна да сачини завршни рачун о материјалном пословању. Извештај је потом био упућиван на ревизију
вишим земаљским властима.
Немачки
6 листова
1791. јул 15, Петроварадин
Oe. P. 183
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да ће регулисање пензија магистратских службеника бити решено прописима Дворског ратног савета који датирају од 21. априла
1787. године. Прописи садрже и одредбе које се тичу пензионисања
државних службеника у случају подлегања разним болестима и осталим пратећим околностима услед немогућности обављања службе.
Пензије су биле исплаћиване из државног ерара (благајне) и могле су
бити исплаћене само у новцу и то оним комунитетским службеницима или члановима њихове уже породице, који су по одласку у пензију
остали да живе на територији Аустријске монархије.
У прилогу документа приложена је молба становнице Петроварадина
Франк (Franck), удовице болничког надзорника из Петроварадина, за
исплату пензије, а на основу одлуке Дворског ратног савета.
Немачки
5 листова
1791. март 16, Петроварадин
Oe. P. 190
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да Јохан
Кајл (Keil), кројачки калфа из Петроварадина тражи мајсторско право.
Немачки.
4 листа

72.

73.

74.

83.

1791. март 16, Петроварадин
Oe. P. 191
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да је на основу извештаја из Буковца дошла до закључка да је у
Буковцу неопходно постављење још једног лугара Немца. Због давања
шума у аренду, недовољне контроле и штете које су начиниле козе и
остале животиње, буковачака шума је била у веома лошем стању, те
је још један лугар преко неопходан. По мишљењу Ратне канцеларије
један лугар би требао да буде српске, а други немачке народности.
Немачки.
4 листа
1791. март 16, Петроварадин
Oe. P. 192
Ратна канцеларија захтева од Магистрата да Карл Винклер (Winkler)
24. марта полаже прописани испит за место привредног управника у
Петроварадину. Ратна канцеларија је о испиту известила и Врховну
ратну канцеларију у Осијеку.
Немачки.
1 лист
1791. март 19, Карловац (у Хрватској)
Oe. P. 193
Извештај заповедника Славонске војне границе, упућен Комунитету
у Петроварадину да је особа са именом Јуро Рацковић, стар 30 година,
католик из Карловца, побегао и последњи пут је виђен испред зграде Градске куће у Петроварадину. У случају пресретања Рацковића,
на територији Петроварадина или Карловаца, треба га спровести на
надлежну територију, а ради лакшег идентификовања и проналажења
приложен је његов лични опис.
Немачки.
3 листа
1791. март 31, Петроварадин
Oe. P. 212
Градска управа Петроварадина, синдик Калан, Пител и Латинчић обавештавају Магистрат да се 26. марта 1791. године Јохан Подолски поставља званично за полицијско привредног управника у Буковцу.
Полицијско привредни управник могло је постати само лице које је
вично управном поступку и које поседује извесна знања из економских наука. Привредни управник је морао да положи стручни испит
пред Комесаријатом. Од њега се пре свега тражило да буде морална
личност.
Немачки
4 листа
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86.
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1791. март 31, Петроварадин
Oe. P. 227
Јохан Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу извештава Петроварадински магистрат, колико ће убудуће износити дневнице службеника Полицијско-привредне канцеларије у
Буковцу, Карла Бонгарда и Игнаца Подолског. При поменутој канцеларији радило је двоје службеника у својству дневничара.
Немачки
8 листова

Кутија 37
1791. година
1.

3.

4.

1791. април 2, Петроварадин
Oe. P. 231
Извештај капетана Швамера (Schwammer), Петроварадина упућен
Команди у Гарнизонском суду Петроварадина и градском судији и саветнику, у коме се каже да је војник Јозеф Решновски (Reschnowsky)
дезертирао из војске тј. пешадијске регименте „Јанош Палфи”. Следи
молба Дворском ратном савету да оснује комисију која би се бавила
регулисањем дезертерства.
Немачки.
1 листа
1791. април 2, Петроварадин
Oe. P. 234
Кројачки еснаф у Петроварадину извештава Петроварадински магистрат да није хтео повољно да оцени пробни мајсторски комад Јохана
Кајла, кројачког калфе из Петроварадина. Мада је пробни мајсторски
комад био достојан узорак кројачке вештине, кројачки еснаф у Петроварадину није хтео да га прими у ред еснафских мајстора. Један од
разлога је и тај, да петроварадински мајстори нису радо у своје редове
примали не само странце, него и изучене калфе.
Немачки.
2 листа
1791. април 4, Петроварадин
Oe. P. 238
Градски саветник Зенебоген извештава Магистрат да су под притиском Генералне команде и јавности петроварадински кројачи
учлањени у кројачки еснаф на челу са Јакобом Бемом (Böhm), морали
на крају да попусте и издају мајсторско писмо Јохану Кајлу, кројачу из
Петроварадина.
Немачки.
2 листа
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8.

9.

12.

17.
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1791. април 6, Петроварадин
Oe. P. 249
Јохан Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу известио је Петроварадински магистрат, да ће убудуће посао
дневничара Полицијско-привредној канцеларији у Буковцу обављати
Карл Бонгард. Припоменутој Канцеларији радило је два службеника
у својству дневничара.
Немачки.
3 листа
1791. април 6, Петроварадин
Oe. P. 250
Ратна канцеларија извештава Магистрат да ће по налогу Генералне
команде тројица кројача из Петроварадина, која одбијају и не прихватају Јохана Кајла у кројачки еснаф, бити кажњено затвором. Иако је
Кајл изврсно обављао свој посао петроварадински мајстори нису
били ради да га приме у своје редове.
Немачки.
2 листа
1791. април 13, Буковац
Oe. P. 261
Јохан Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу известио је Петроварадински магистрат, да су четири немачке породице из Рајха изразиле жељу да остану у Буковцу и да се ти
населе. Подолски је такође известио Магистрат да у Буковцу постоји
простор да се насели још најмање десет породица, објашњавајући то
чињеницом да постоји још доста обрадиве земље и ливада, док би за
остало била потребна помоћ државног ерара.
Дужност полицијско-привредног управника у Буковцу, који је стајао
на челу Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу, била је да спроводи одлуке и извршава заповести добијене од Петроварадинског
магистрата. Месечно је Магистрат управнику Подолском и двојици
фиртелмајстера давао одређену суму новца о којој су на крају месеца
они били дужни да сачине обрачун и поднесу га на увид.
Немачки.
4 листа
1791. април 30, Буковац
Oe. P. 290
Одлука Магистрата упућена Јохану Подолском, управнику Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу, да пре него што упути молбу Генералној команди да дозволи насељавање немачким породицама
у Буковцу, позове Подолског и буковачке фиртелмајстере и испита их
колико још слободног земљишта има у Буковцу и колики би зајам био
потребан новим буковачким колонистима.
Подолски је одговорио Магистрату да не зна тачно колико има сло-

бодног земљишта, али да је сигуран да би осам породица могла добити по два јутра ораница, те да има доста слободног земљишта погодног за гајење винове лозе, а да би изградња једне куће колониста за
колонисте коштала 150 форинти.
Немачки.
8 листова
20.

21.

22.

1791. мај 3, Петроварадин
Oe. P. 301
Белошевић Фрања, полицијски пристав у Петроварадину подноси
Магистрату нове тарифе за изнајмљивање места на тргу за пијачне
дане. Истовремено, издат је и ценовник о врсти и цени робе која ће
бити продавана.
Немачки.
4 листа
1791. мај 4, Петроварадин
Oe. P. 302
Молба Јохана Хубера (Huber), хирурга, упућена Магистрату да буде
постављен за комунитетског хирурга у Петроварадину.
Магистрат је сходно молби замолио хирурга Фурјаковића да испита
рад и потврди постављење Јохана Хубера за комунитетског хирурга.
Градски хирург је за разлику од лекара (медика), за прву кућну посету
болеснику и видање рана или неких других повреда, смео да наплати
10 крајцара, а за наредне посете по 5 крајцара. Коминитетски хирург
је још обављао послове пуштања крви, клистирања и стављања пијавица.
Дужност хирурга је била, да по указаној помоћи, одмах обавести магистрат, тј. да достави име и адресу рањеника. Хирург је био дужан да
констатује смрт умрлих у Комунитету, док је издавање умрлице била
дужност медика. Комунитетски хируг је такође бринуо да се у Комунитету продаје здраво месо заклане стоке.
Немачки.
5 листова
1791. мај 7, Петроварадин
Oe. P. 307
Извештај Магистрата у Петроварадину у заповеднику Славонске
војне границе, у коме се каже да су петроварадински становници с
времена на време могли снабдевати намирницама по приступачним
ценама из војног магацина у Петроварадинској тврђави. Тврђавска
команда је када је располагала вишком хране организовала јавне лицитације на којима су се грађани могли јефтино снабдети прехрамбеним производима.
Немачки.
2 листа
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25.

26.

27.
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1791. мај 7, Петроварадин
Oe. P. 314
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат које услове треба да испуни крчмар, да би стекао право држања музике у
својој кафани. Рад кафана у Петроварадину контролисала је Полицијско-привредна канцеларија, она се бавила јавним редом и миром,
па поред осталог радним временом кафана и контролом на право
држања музике по кафанама у Петроварадину. Сви који нису стекли
то право деловали су противзаконито и против њих су предузимане
казнене мере.
Магистрат напомиње да је Полицијска канцеларија дужна да убудуће
поведе више рачуна како би се ова наредба поштовала. Војни заповедници Петроварадинске тврђаве били су огорчени на дуга задржавања
у вечерњим сатима у крчми, па су војне патроле имале задатак да обилазе град да би провериле да ли су крчме затворене и да ли су се гости
задржали дуже од 10 сати.
Немачки.
5 листова
1791. мај 8, Петроварадин
Oe. P. 317
Матија Латинчић, црквени отац је обавестио Магистрат да је на цркви Снежне Марије у Петроварадину, тј. на вратима цркве неопходна
хитна поправка. Магистрат обавештава и тражи дозволу за поправку врата на цркви Снежне Марије директору Грађевинске дирекције мајору Ванкуезу (Vanquеz). Ванкуез је био обавезан да изврши
прорачун трошкова набавке грађевинског материјала неопходних
за предложене поправке, пре свега: трошкове набавке грађевинског
материјала те набавке осталих реквизита, као и трошкове дневница
мајстора и надничара.
Немачки.
9 листова
1791. мај 9, Петроварадин
Oe. P. 318
Матија Латинчић, црквени отац је поново обавестио Магистрат да
парохијална црква у Унутрашњем граду није сигурна од крађе, јер је
у њу лако ући из парохијалне куће, чија се врата ноћу не закључавају.
Магистрат је одлучио да се о овом случају обавести градски жупник
генерални викар Винклер, као и да се улазна врата на парохијалној
кући убудуће морају закључавати. Црквеном оцу Латинчићу је наложено да набави примерке потребних кључева за свештена лица која
станују у парохијској кући.
Немачки.
2 листа

36.

37.

41.

54.

1791. мај 18, Петроварадин
Oe. P. 344
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Генералну команду
да Магистрат има доста неугодности због квара нових оргуља у парохијској цркви. Генерална команда је оштро реаговала и наредила
да се спроведе истрага. Магистрат је, повинујући се наређењу позвао
на саслушање некадашње чланове градске управе у чије су време
биле наручене оргуље. Поводом догађаја саслушани су: Јозеф Мештл
(Mestl), градски судија, Зенебоген и Фабијан Грабер, градски саветници. Бивши чланови градске управе бранили су се од оптужби за
небудност и одсуство сваке контроле приликом израде оргуља и изјавили да је уговор за израду оргуља склопио са мајстором Кохлефелом (Kochlöfel) склопио жупник Винклер (Winkler), у име Славонске
генералне команде. Бивши чланови градске управе су мишљења д је
жупник Винклер требао да надзире израду оргуља, а не Магистрат.
Немачки.
6 листова
1791. мај 18, Петроварадин
Oe. P. 346
Ратна канцеларија извештава Магистрат да Генерална команда није
дозволила да четири породице Фишер (Fischer), Шварц (Schwartz),
Вагнер (Wagner) и Томпчанин остану у Буковцу и ту се населе. Генерална команда је одговорила Магистрату да сматра за боље, да ове
породице пређу у Банат и тамо се колонизују.
Немачки.
4 листа
1791. мај 24, Винковци
Oe. P. 361
Извештај Војног аудиторијата у Београду упућен Магистрату и полицијско-привредном управнику Белошевићу у коме се каже да је Полицијска управа у Београду пронашла два запрежна коња, који су вероватно украдена на територији Комунитета.
Немачки.
2 листа
1791. јун 7, Винковци
Oe. P. 385
Полицијско-привредна канцеларија извештава овдашњи Комунитет
да је на основу молбе четворице пекара из Петроварадина, Мајера
Франца, Мартина Гутмана, Лајтнер Јозефа и Кристијана Рауша, регулисана такса за брашно и хлеб, а самим тим и одређена цена хлеба и
мера за брашно. За непоштовање прописаних мера пекари су су били
кажњавани новчаним казнама.
Немачки.
4 листа
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62.

64.

65.

71.

85.
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1791. јануар 3, Винковци
Oe. P. 401
Славонска школска комисија у Винковцима је известила Магистрат
да је одговорила позитивно на молбу становника Роковог дола, да се
поново отвори немачка Тривијална школа у овом петроварадинском
предграђу. За учитеља ове немачке школе потврђен је од Славонске
школске комисије, Антоније Живић.
Немачки.
2 листа
1791. јун 11, Петроварадин
Oe. P. 407
Ратна канцеларија извештава Магистрат да Генерална команда није
дозволила Францу Фишеру (Fischer), Георгу Шварцу (Schwartz), Јозефу Вагнеру (Wagner) и Паулу Томпчанину да са породицама остану у
Буковцу и ту се населе. Генерална команда је одговорила Магистрату
да сматра за боље, да ове породице пређу у Банат и тамо се колонизују.
Неке од породица су отишле за Банат, па је у Комунитету остало свега
једанаест породица немачких колониста или укупно педесет особа.
Немачки.
4 листа
1791. јун 11, Петроварадин
Oe. P. 408
Ратна канцеларија у Петроварадину је известила Магистрат да су петроварадинским месарима којима су омогућили узимање у закуп пустаре Јарковци, укупно 400 јутара за 166 форинти и 40 крајцара на
годишњем нивоу. Карловци су поседовали пустару Јарковци коју су
плаћали Сремској жупанији 100 форинти. Комунитет је део пустаре
Јарковци издавао под аренду, док су се са њеног другог дела, који је
задржао Магистрат, карловачки грађани могли снабдети сеном.
Немачки.2 листа
1791. јун 20, Петроварадин
Oe. P. 426
Белошевић, полицијски пристав у Петроварадину подноси Магистрату 20. маја 1791. године извештај да након темељне истраге није
пронашао у евиденцији Емануела Фердинанда Хаса (Haasz), пекара из
Пожуна (Pressburg), који је пред избијање Турског рата одбегао из Пожуна.
Немачки
4 листа
1791. јул 3, Петроварадин
Oe. P. 452
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је посредством Бродске граничарске регименте обезбеђено за потребе
Комунитета 2.000 хвати огревног дрвета, по цени једног хвата од 4

форинте и 50 крајцара. Трошкови набавке огревног дрвета биће исплаћени из Ратне благајне Славонске војне границе.
Напомена: Трговина дрветом је била веома развијена у то време,
међутим право трговања дрветом је било различито уређено. У већини случајева оно је било у рукама Магистрата, тј. њему надређених
институција из Осијека и Беча.
Немачки
4 листа
86.

92.

94.

1791. јул 2, Петроварадин
Oe. P. 470
Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је посредством Бродске граничарске регименте обезбеђено за потребе
Комунитета 1.500 хвати огревног дрвета, који ће речним путем бити
превезени ерарским транспортним лађама од Вуковара реком Дунав
до Новог Сада и трговца Минаси Петера.
Немачки
2 листа
1791. јул 15, Петроварадин
Oe. P. 479
Белошевић, полицијски пристав у Петроварадину подноси Магистрату извештај о смрти Поп Николаус Георга (Popp), месара који је рођен
у Вирцбургу (Немачка), а 1776. године се из Немачке преко Беча населио у Петроварадину у циљу обављања месарског заната.
Немачки
4 листа
1791. јул 16, Буковац
Oe. P. 482
Јохан Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу известио Петроварадински магистрат да је на основу извештаја
фиртелмајстера из Буковца дошао до закључка да је у Буковцу неопходно постављење још једног лугара Немца. Садашњи лугар прима
месечну плату од по 5 форинти, а почео је са радом 16. марта 1791. године. Подолски даље објашњава да шуму на чврстом земљишту имао
једино Буковац. Међутим због давања шума у аренду, недовољне контроле и штете које су начиниле козе и остале животиње, буковачака
шума је била у веома лошем стању, те је још један лугар преко неопходан.
Напомена: Фиртелмајстер је у Буковцу, филијалном месту Петроварадинског војног комунитета, постављао заповедник граничарске
бригаде у Митровици, у својству комунитетског комесара, уз претходно консултовање са управником полицијско привредне канцеларије у Буковцу. Буковац је имао двојицу фиртелмајстера. Пошто су
у Буковцу живели Срби и Немци, прописано је да један фиртелмај-
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стер буде српске, а други немачке националности. Од њих се захтевало да говоре оба језика: српски и немачки, али и да имају моралне квалитете. Посао фиртелмајстера састојао се у томе да заједно са
полицијско-привредним управником суде становницима Буковца за
ситније прекршаје, те да се старају о јавном реду и миру у Буковцу.
Заједно са полицијско-привредним управником били су подређени
Петроварадинском магистрату и морали су његова наређења да извршавају у потпуности. Пред Магистратом они су морали да полажу
чиновничку заклетву верности и покорности.
Немачки.
3 листа
1791. јул 25, Петроварадин
Oe. P. 502
100. Градски саветник Пител доставља Магистрату одлуку седларских
мајстора из Петроварадина да им се као нови еснафски мајстор 24.
јула 1791. године прикључи Антон Кракер, дотадашњи сарачки калфа.
Немачки.
3 листа
1791. новембар 21, Петроварадин
Oe. P. 517
102. Антон Кракер, седларски мајстор из Петроварадина, моли Магистрат
да му се изда мајсторско писмо. По добијању мајсторског права, а са
њим у вези и грађанског права, Кракер је у Градску благајну уплатио
12 форинти ради добијања грађанског писма.
Немачки.
2 листа
1791. август 26, Буковац
Oe. P. 572
121. Јохан Подолски, управник Полицијско-привредне канцеларије у Буковцу пита Петроварадински магистрат, да ли буковачки контрибуенти, који су колонизацијом стигли у Буковац и на тај начин добили
куће и земљу, могу да продају на тај начин стечену имовину, осталим
буковачким контрибуентима.
Немачки.
3 листа
1791. август 25, Петроварадин
Oe. P. 576
124. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да се Генерална команда, у настојању да задржи занатлије на својој територији,
обратила војним комунитетима и штапским местима ради њиховог
прихватања. После закључења Свиштовског мира и уступања Београда Турцима, мноштво занатлија различитих струка се обрело у
Земуну. Славонско-банатска генерална команда наређује Комунитету
да ступи у контакт са Земунским магистратом и прихвати део занат-
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лија избеглих из Београда. Магистрат је са тим у вези наредио Полицијско-привредној канцеларији да сачини попис занатлија, како би се
сагледале потребе за новим мајсторима.
Немачки
2 листа
1791. септембар 1, Петроварадин
Oe. P. 598
131. Попис занатлија, који је Полицијско привредна канцеларија сачинила
и доставила га Петроварадинском магистрату. Списак је настао након
што је Славонско-банатска генерална команда наредила Комунитету
да ступи у контакт са Земунским магистратом и прихвати део занатлија избеглих из Београда, али пре свега мајстора који су потребни
Комунитету. Магистрат је упутио списак занатлија Генералној команди уз приложено мишљење да овако велики број мајстора (94) долази
на само 408 кућа, па стога Петроварадин није у могућности да прихвати нове мајсторе.
На основу пописа сазнајемо да је у Комунитету живело и бавило се
занатом: четири хируршка мајстора, два часовничара, два берберина,
једанаест кројача, један гајтанар, дванаест обућара, 5 чизмара, један
лицидер, један сапунџија, пет столара, три бравара, три ковача, два
стаклара, три колара, два ужара, три сарача (седлара), један крзнар,
шест пекара, два зидара, три дунђерина, један кровопокривач, један
грнчар, пет бачвара, један месар, два кобасичара, седам рибара, један
кожар, три млинара и један обрађивач сировог дувана (Tabackmacher).
Немачки.
5 листова
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Кутија 38
1791. година

8.

19.

36.
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1791. септембар 9, Петроварадин
Oe. P. 620
Полицијски управник Ерлихер извештава Магистрат да је у Петроварадину отежано снабдевање намирницама због плаћања калдрмарине
и мостарине, те је предложено Команди да узме у разматрање молбу превозника из Петроварадина који захтевају да буду ослобођени
плаћања калдрмарине. Пошто је калдрма у Петроварадину ишла само
до Београдске капије, Комисија је изнела мишљење да би било веома
корисно да се калдрма постави и у петроварадинским предграђима.
Калдрмарина је у Петроварадину била под надзором Фортификацијске управе која је сакупљала калдрмарину (Pflaster Mauth). У осталим комунитетима калдрмарина се није наплаћивала.
Немачки.
6 листова
1791. септембар 18, ПетроварадинOe. P. 652
Привредна канцеларија у Буковцу је упутила молбу Магистрату да се
буковачким контрибуентима дозволи да почну бербу грожђа 26. септембра те године. Наиме, Петроварадински магистрат је сваке године доносио одлуку о томе када сме почети берба грожђа у Комунитету. На претходну молбу Магистрат је одговорио позитивно, тј. да
је за бербу грожђа у Петроварадину одређен 1. октобар, али да нема
ништа против да берба винограда у Буковцу почне 26. септембра, ако
је грожђе спремно за брање.
Немачки.
8 листова
1791. октобар 4, ПетроварадинOe. P. 690
Антон Ричл (Ritschl) моли Петроварадински магистрат да му се дозволи вршење берберске и хируршке праксе у Петроварадину. Ричл
је праксу стекао код Фурјаковић Ивана, комунитетског хирурга, код

кога је неколико година радио као помоћник. Молба је поднета на основу одлуке генерал мајора Вартенслебена у којој се каже да је Петроварадинском магистрату достављен списак хирурга као и наредба
Славонске генералне команде да без њене дозволе и одобрења ни један хирург не сме обављати хирушко-берберску праксу.
Немачки.
4 листа
41.

45.

68.

1791. октобар 4, Буковац
Oe. P. 700
Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, доставља
Магистрату жалбу неколико становника Буковца, којом терете своје
суграђане да виноградима и баштама у Буковцу наносе велику штету
пуштајући стоку да у њима пасе. Ова појава је посебно честа након
бербе воћњака и винограда, где је стока покушавала да нађе остатке
хране. Чуварима поља који су били дужни да чувају поља, винограде
и воћњаке од пролећа до касне јесени наложено је да мотре да људи
и стока не наносе штету усевима. Ако се пак штета догоди дужност
пољских чувара је била да починитеља спроведу у затвор и против
њега поднесу пријаву Магистрату. Уколико би штету починила стока
били су дужни да одмах о томе обавесте њеног власника и затраже да
надокнади штету ако жели да му притворена стока буде враћена.
Немачки.
4 листа
1791. октобар, Петроварадин
Oe. P. 706
Доминик Прибила, виши учитељ у Петроварадину, подноси Магистрату предлоге за побољшање наставе. Он је одмах по свом доласку
у Петроварадин 1791. године на место вишег учитеља настојао да се
унапреди настава у петроварадинским школама, нарочито у нижим
разредима. Наиме, приликом одржавања завршних испита приметио
је да деца веома мало схватају смисао онога што су научила. Један од
разлога лошег схватања наставе био је и тај да су деца у петроварадинским школама често изостајала са наставе.
Немачки.
4 листа
1791. октобар 26, Петроварадин
Oe. P. 746
Фурјаковић Иван, комунитетски хирург и старешина хирушко-берберске ладе (прве еснафске ладе) и Франц Геч (Götsch), заменик старешине хирушко-берберске ладе обавештавају Магистрат да су на молбу Фризер Јакоба одговорили негативно, тј. хируршки еснаф је био
против примања бербера Фризер Јакоба у њихово чланство, иако су
упознати са чињеницом да је у ратно време, све до краја рата обављао
берберски посао.
Немачки.
3 листа
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1791. новембар 15, Петроварадин
Oe. P. 790
Белошевић, полицијски пристав у Петроварадину доставља Магистрату примерке уговора о закупу пића и кантара у Петроварадину.
Давањем под закуп градског кантара на годину дана уступало се и
право точења алкохолних пића, за која су закупци били обавезни да
плаћају порез. Висину пореза на право точења алкохолних пића у Комунитету, тзв. акцизу одређивала је Дворска коморска комисија.
Немачки.
9 листова
1791. новембар 21, Винковци
Oe. P. 825
Славонска школска комисија у Винковцима је 1791. године замерила
Магистрату да деца петроварадинских становника не долазе редовно
на наставу, премда је наредбом Дворског ратног савета од 28. септембра 1785. године изричито било наређено петроварадинским еснафима да за шегрте могу узимати само ученике који поседују уверење од
локалне школске комисије да су савладали сва она знања која мора да
поседује један грађанин.
Немачки.
2 листа
1791. децембар 1, Рума
Oe. P. 830
Румске занатлије моле Петроварадински магистрат за примање у
еснафске ладе и добијање привилегија. Подносиоци молбе били су:
Јохан Георг Рех (Rech), пушкар из Руме, Јохан Пинтер, кројач из Руме,
Јован Пауновић, бравар из Руме, Јохан Георг Петерханц (Peterhanz),
обућар из Руме, Ладислав Пилкај (Pilkay), кројач из Руме, Матијас Замел (Sammel), ужар из Руме, Јозеф Клир (Klier), кожар из Руме, Флориан Зонер (Sonner), стаклорезац из Руме, Паул Пирмајер (Piermayer),
лимар из Руме, Балтазар Рајнпрехт (Reinprecht), колар из Руме, Андреас Рауниц (Raunitz), грнчар из Руме и Антон Кефер (Kever), ткач из
Руме.
Немачки
2 листа

1791. октобар 19, Петроварадин
Oe. P. 865
105. Хибел (Wegebauer), генерал и заповедник Петроварадинске тврђаве
наређује Магистрату да занатлијама, које не припадају војсци, омогући становање у казаматима. Казамати (касарне) су се налазили у
Унутрашњем граду и били су кружно поређани са унутрашње стране
градских зидина. То су била здања са заравњеним кровом и без подрума, а фортификацијским речником називани су казамати.
Немачки.
2 листа
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Лобрековић Мишко, становник Петроварадина 21/36
Логошан Петар, скитница 20/63
Лојтнер Јозеф, пекар 18/5
Лопран (Loppran) Јозеф, градски судија у Новом Саду 24/40
Лоренц Селешковић, арендатор градског кантара 17/76
Лудвиг Матиас, становник Петроварадина 26/6
Лукашевић Јозо, становник Петроварадина 21/36
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М
Мађар (Maggyar) Михаел, контрибуент Новог Сада 32/31
Мајер (Mayer) Франц, пекар 16/152, 28/105, 29/115, 37/54
Мајер Маркус, зидар 34/19
Максимовић Михајло, полицијско-привредни управник 16/105, 169, 17/26, 79, 82
Макуџић Фрања, контрибуент из Петроварадина 18/17
Мандровић Атанасије, трговац из Нове Градишке 23/48
Манет (Mannet) Јохан, сведок 25/2
Марковић Мартин, становник Петроварадина 30/36
Мартиновић Ева, сироче 31/34
Мартиновић Јаков, сироче 31/34
Мартиновић Тома, контрибуент Петроварадина 18/17
Матезен, барон, заповедник Славонске војне границе 17/161
Медаковић Сима, граничар 32/40
Метлак Сузана, служавка 32/37, 33/37, 34/30
Мец Конрад, виноградар 28/35
Мештл Јозеф, обућар 18/24
Мештл (Mestl) Јозеф, градски саветник и судија 20/14
Милер (Müller) Игнац, виноградар на Карагачи 28/46
Милер (Müller), штапски аудитор 31/40
Милнарић Лука, становник Петроварадина 21/1
Милошевић Ђорђe, виноградар 20/40
Милутиновић, натпоручник 29/30
Минаси (Minaszy) Антон, помоћник у коморској згради 25/1, 37/86
Минаси Себастијан, становник Роковог дола 25/18
Мићин Никола, месар 35/50
Мићин Арсеније, месар 35/50
Михајловић Мато, возач запреге 17/162
Михаљ Сузана, становница Петроварадина 17/146
Мишко Краљ, радник на броду 28/125
Мозел (Mosel)Антон, сироче 21/98
Мозел Маркс, сироче 21/98
Мозел Кристина, сироче 21/98
Моравићанин Теодор, граничар 32/40
Мразовић Антон, градски судија 23/66
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Н
Нађ Михаљ, Бачка жупанија 21/45
Начи (Nacsy)/ Димовић Јаниа, дућанџија 23/9, 26/38
Нако (Nacso) Теодор, градски саветник, арендатор акциза и трговац 21/53,
23/9, 24/1, 28/105
Невикли Јозеф, обућар 16/157
Непомук Јетмар, викарни жупник 18/94
Николић Андрија, буковачки ђакон 17/7
Николић Александар, становник Петроварадина 32/10
Николић Димитрије, трговац из Петроварадина 21/105, 24/3
Николић Јанко, становник Петроварадина 26/145
Николић Јела, становница Старих Мајура 16/47, 31/55
Николић Манојло, градоначелник Новог Сада 29/28
Николић Наум, становник Петроварадина 23/9
Николић Павле, становник Петроварадина 16/47
Николић Стефан, трговац 17/169
Новалис Марија, удовица 24/18
Ноје (Noye) Фридрих, градски судија из Загреба 34/12
Нојхаузер (Neuhauser) Катарина 23/26
О
Остановић Лука, контрибуент Петроварадина 18/17
П
Павлековић Елизабета, арестант 22/67, 31/45
Павловић Иван, становник Петроварадина 21/36
Павловић Јован, регрут 36/25
Павловић Ђорђе, становник Петроварадина 21/16
Пајман (Payman) Јозеф, воскар 33/16
Пан Ана, сироче 21/42
Панишић Гашпар, контрибуент из Петроварадина 21/36
Папошек Јозеф, оџачар 18/22
Папушек Франц, оџачар 27/17
Пауновић Јован, бравар из Руме 38/96
Пахман (Pachmann) Јохан, други градски писар 21/78
Пенчетић Петар, контрибуент Петроварадина 18/17
Первизовић Јуро, контрибуент Петроварадина 18/16 ,21/116 , 28/35
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Перлетић Никола, становник Петроварадина 31/10
Перовић Ђура, контрибуент Петроварадина 18/16
Перцел Георг, дезертер 18/60
Петар Ћирић, бећар 31/59
Петерханц (Peterhanz) Јохан Георг, обућар из Руме 38/96
Петрај Андреас, пандур 18/4
Петриновић Иван, крадљивац коња 16/126
Петриновић Катарина, становница Петроварадина 23/22
Петровић Мојсило, становник Петроварадина 31/27
Петровић Павле, скитница 20/63
Пешић Јован, арендатор у Буковцу 29/9
Пилкај (Pilkay) Ладислав, кројач из Руме 38/96
Пинтер Јохан, кројач из Руме 38/96
Пирмајер (Piermayer) Паул, лимар из Руме 38/96
Пител (Pythel) Јохан, градски саветник и писар 16/24, 28, 36, 47, 50, 17/132,
169, 18/3, 82, 87, 20/15, 76, 21/70, 24/25, 27, 26/3, 30/33, 34/2, 59, 36/71
Пицер (Pitzer) Адам, дезертер 19/14
Плак Мишка, становник Петроварадина 20/35
Плицнер Франц (Plitzner), учитељ 19/55, 27/36
Подолски (Podolsky) Јохан, полицијско привредни управник у Буковцу
34/51, 35/52, 36/2, 83, 86, 36/9, 37/12
Поп (Popp) Николаус Георг, месар из Вирцбурга 37/92
Поповић Ана, становница Петроварадина 32/10
Потока Јохан, дезертер 18/45
Прејовић Катарина, контрибуент Петроварадина 17/189
Прибила Доминик, виши учитељ 35/98, 38/45
Приман Јозеф, сапунџија 34/12
Пристер Франц, контролор Петроварадинског провизората, 16/88
Приф (Prüf) Лоренц, контрибуент Буковца 17/174
Протић Марија, преступник 22/67
Р
Рабел Лоренц, крчмар из Петроварадина 21/19
Рабел Терезија, супруга крчмара 21/19
Радмахер (Radmacher) Јохан, преступник 20/21
Радман Јован, закупац градске крчме 20/51
Радмахер (Radmacher), мајор 32/52
Радонић Максим, становник из места Добринци, Срем 25/87
Радуловић Петaр, становник Петроварадина 16/24
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Рајевића Јозеф, становник Петроварадина 21/1
Рајнпрехт (Reinprecht) Балтазар, колар из Руме 38/96
Рамбергер Јозефа, становник Петроварадина 20/9
Рауниц (Raunitz) Андреас, грнчар из Руме 38/96
Рауш (Rausch) Симон, пекар 29/115
Рауш Кристијан, пекар 37/54
Рацковић Јуро, преступник 36/74
Рељић Павле, војник 17/7
Рех Јохан Геор Рех (Rech), пушкар из Руме 38/96
Решновски Јозеф, војник и дезертер 37/1
Ридл Јохана, тесар 19/23
Ричл (Ritschl) Антон, бербер 38/36
Розен Јозеф, баштован дудових садница 17/176
Ролфзен (Rolfsen) Јозеф, градски писар и синдик 28/7
Рошковић Јосип, грађанин 29/48
Рошкош (Roschkosch) Јозеф, дућанџија 29/54, 35/53
Рубител (Rubitel), поштар 18/89
Рудолф Јохан Хајнрих, градски писар, синдик 23/36
Русић Стефан, припадник пешадијске регименте 22/52 21/105
С
Сабо (Szabo) Андраш, дезертер 36/12
Саболовић Стефан, виноградара 21/48, 30/24, 31/56
Самуел, канцелиста Земунског магистрата 18/58
Симоновић, мајор из Винковаца 17/59, 132, 18/12, 61, 62, 72, 19/4, 27/19, 50
Скерлић Никола, надничар 3/11
Словинић Павле, становник Петроварадина 26/24
Списковић Танасије, припадник пешадијске регименте 22/52
Сретић Сава, из места Мишковци 25/87
Стефановић Мартин, старатељ 20/25
Стефановић Стефан, виноградар 20/86, 31/56
Стојковић Киро, контрибуент Буковца 17/140
Стронски Кристина, сироче 32/40
Стронски Матијас, тесар 32/40
Ступлић Катарина, становница Петроварадина 21/35, 40
Ступлић Фрања, становник Петроварадина 25/18
Супановић, коњички капетан 17/123, 26/145
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Т
Талер (Taller) Розалија, сироче 33/16
Ташнер (Taschner) Јохан, месар 27/55, 28/6, 24, 39, 51, 79, 94
Теш Јозеф (Thösch), власник крчме „Црвени ован” 23/26, 27/71
Томашевић Јован, бећар 22/19, 29
Томпчанин Паул, колониста 37/64
Тот Игнац, тамничар 19/30
Тот (Tott) Ладислав, ухапшеник 31/38
Трансалето, оџачар 18/1
Трувирт (Truhwirth) Георг, становник Петроварадина 36/36
Ћ
Ћирић Петар, кочијаш 32/37
У
Унтервегер (Unterweger) Розалија, кројачица 33/13
Унтервегер (Unterweger) Јохан, становник Петроварадина 33/13
Ф
Фаринаријус (Farinarius) Кристијан, становник Петроварадина 16/23
Фехервари Јожеф, ћурчија 17/184
Фишер Ксавер (Fischer), колониста 28/73
Флајшман (Fleischmann) Георг, становник Петроварадина 16/23
Флајшман Магдалена, становник Петроварадина 16/23
Флајшман (Fleischmann) Мартин, становник Петроварадина 21/98, 34/2
Фогелшпергер (Vogelsperger) Каспар старатељ 32/40
Фодор Јанош (Fodor), помоћник на броду 32/2, 37, 33/
Фолманхаузер (Follmannhauser) Јозеф, пекар 29/115
Форгач Паул фон, гроф 18/55
Фореле (Forelle), дезертер 20/1
Франк (Franck), удовица 36/70
Франц Јанош, оџачар из Карловаца 17/17
Франц Фишер (Fischer), колониста 37/64
Франчић Ана, виноградар 28/35, 34/6
Фрерих Лудвиг (Frehrich), немачки колониста 28/73
Фридигер Јозеф, сироче 16/4, 31/6
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Фриц (Fritz) Антон, рибар 29/69
Фукс Блажа, крадљивац коња 16/126
Функ Адриан (Funk), становник Роковог дола 20/29
Функ Јудита (Funk), становница Роковог дола 20/29
Фурјаковић Иван, берберин и комунитетски хирург, старешина прве еснафске ладе 17/8, 159, 18/57, 74, 19/31, 22/67, 24/52, 28/31, 95, 31/38, 38/68
Фучкар Терезија, дућанџија 16/33, 29/54
Х
Хeршл (Hеrschl) Симон Левин, становник Петроварадина 24/16, 31/50
Хаднађeвић Ђорђе, контрибуент из Карловаца 22/28
Хајденволф Игнац, из Бечког Новог Места 24/1
Хајшман (Heischmann) Јозеф, пекар 34/12
Ханиш (Hаnisch) Венцел, тесар 17/168, 170, 19/23, 21/116, 19/23
Хандшух Давид, учитељ немачке тривијалне школе и оргуљаш 16/134, 19/17
Хас (Haasz) Емануел Фердинанд, пекар 37/71
Хаувајлер (Hauweiler) Барбара, становница Аустрије 17/139
Хафнер (Hаffner) Игнац, зидарски калфа 36/34
Хелфер Јохан, становник Петроварадина 23/22
Херлић Стефан, контрибуент Петроварадина 22/78
Хершл Јакоб, становник Петроварадина 24/16, 31/50
Хефлер (Höfler) Јохан, бербер 34/17
Хефнер Јохан, пекар 16/88
Хибел (Wegebauer), генерал и заповедник Петроварадинске тврђаве 38/105
Хилдебранд Ана, становница Земуна 33/
Хиршл Јакоб (Hirschl), трговац 22/81
Холаус Михаел, кровопокривачки калфа 17/10
Холд Михаел, преступник 18/43
Хомпак Матеус, становник Петроварадина 20/14
Хорват Стефан, арестант 32/14
Хорват Елизабета, кћерка Јохана Хорвата 30/16
Хорват Јохан, становник Петроварадина 16/90, 30/33
Хорват, провизор (настојник) 23/2
Хорват Тома, становник Петроварадина 32/10
Хорки, привредни управник Буковца 18/33
Хофбауаер (Hoffbauer), управник Прив. полиц. канцеларије у Футогу 32/45
Хофман (Hoffmann), фортификацијски рачуновођа 33/1
Хофнагел (Hofnagel) Игнац, лаборант Војне болнице у Петроварадину 26/35
Хохвизер (Hochwieser) Јохан, пекар 16/151
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Хубер Јохан (Huber), хирург 37/21
Хуфнагел Игнац (Hufnagel), становник Регенсбурга 35/5
Хуфнагел Максимилијан, становник Петроварадина 35/5
Хуфнагел Франц, становник Петроварадина 35/5
Ц
Цаунер (Zauner) Јозеф, из Залаегерсега (жупанија Зала) 28/47
Цветковић Марија, становник Петроварадина 21/1
Цимерман (Zimerman) Михаел, насељеник из Буковца 28/73
Цимерман (Zimmermann), болничар Градске болнице у Петроварадину 19/43
Цирнер (Zirner) Франц 19/12
Ч
Ченази (Csenasy) Симеон Мелик фон, адвокат из Новог Сада 21/7, 30/18
Чивић Магдалена, становник Петроварадина 33/11
Чуаш Јозо, виноградар и тесар 34/6
Ш
Шајд Балтазар, становник Буковца 16/37
Шајд Франческо, становник Буковца 16/37
Шајд (Scheid) Георг, становник Буковца 16/37
Шајд Кристина, становница Буковца 6/37
Шауб (Schaub) Кристијан, трговац брашном 16/24
Швајгер (Schweiger) Ернест, адвокат из Беча 22/39, 32/27
Швајгер, доктор из Петроварадина 21/13, 24/58, 25/4
Швамер (Schwammer), капетан 37/1
Шварц (Schwartz) Георг, колониста 28/73, 37/64
Шикхофер (Schikhofer) Елеонора, становница Земуна 22/4, 62
Шилер (Schüller) Барабара, сироче 21/42
Шимел Јохан, крадљивац коња 16/126
Шимић Антон, златар из Петроварадина 16/50, 31/8
Шимонић Јаков, винар из Петроварадина 20/20
Шимоњи (Simonyi) Јанош, бачки провизор 17/173, 19/5, 9
Ширмбрант (Schirmbrandt) Георг, болнички хирург 16/33, 32/46
Шмајер, сукнар из Петроварадина, 16/142
Шмит Филип, становник Буковца 17/174
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Шнапка (Schnapka) Јозеф, молер 34/4
Шопран (Schoppran) Јозеф, градски судија из Новог Сад, 23/36
Шпилауер (Schpillauer) Лоренц, пивар и градски саветник 16/151, 19/51, 30/16
Шпилауер (Schpillauer) Гашпар, саветник 22/67, 29/51, 115, 20/12, 34/33
Шпис (Spiess) Катарина, удовица кројача 26/191
Шпољарић Јован, дезертер 18/66
Штајн (Stein) Маријана, становник Мајура 16/28
Штајнбахер (Steinbacher) Петер, обућарски калфа 30/48, 36/8
Штајниц (Steinitz) Венцел, кројач 27/6, 21
Штафл Јозеф, становник Петроварадина 31/10
Штегер (Steger) Јоахим, комунитетски лекар 21/43, 60, 65, 22/1
Штекл (Steckel) Георг, виши учитељ 19/34
Штокер (Stocker) Балтазар, обућар 21/116, 28/18
Штрасер (Strasser) Фердинанд, црквењак цркве Марије Снежне32/4
Штробл (Strobl) Михаел, сироче из Черевића 30/34, 32/8
Штробл Јохан, кројач немачког кроја 16/142
Шулц (Schulz) Ева, становник Петроварадина 31/18
Шулц (Schulz), полицијски пристав 18/58, 82, 101, 116, 19/4, 6, 20
Шулц Јохан, привредни благајник 18/78
Шустер Антон, месар 16/90
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ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

А
Арад (Арадска жупанија) 36/46
Аустрија 17/139, 18/43, 53, 19/47, 27/39, 117, 30/5, 31/2
Аустријска монархија 17/160, 26/8, 91, 27/2, 36/70
Б
Банат 28/19, 29/32, 32/37, 37/36
Бановци (Војна граница) 17/76
Бачка жупанија 21/45, 32/45
Бела Црква (Војна граница) 32/37
Беч 16/48, 17/146, 175, 18/40, 37/85, 92
Београд 32/21, 37/41, 124, 131, 38/8
Бјеловар (Војна граница) 24/69
Брно (Моравска) 36/34
Будим 18/62, 116, 19/30, 21/19, 43, 60
Буковац 18/69, 22/82, 25/74, 27/51, 28/5, 38, 62, 74, 96, 29/4, 9, 30/33, 31/38,
34/51, 55, 35/52, 36/13, 37/12, 17, 94, 37/121, 38/4117/73
В
Вербје (Војна граница) 24/21
Винковци (Сремска жупанија) 17/173, 18/3, 12, 19/5, 6, 9, 17, 55, 27/36, 39, 47,
28/19, 32/52, 37/41, 54, 62, 38/95
Вировитичка жупанија 20/21
Вирцбург (Франконија) 37/92
Војнић (Војна граница) 18/111
Вуковар (Сремска жупанија) 17/167, 179, 23/4
Г
Галиција 28/3, 87
Горња тврђава 17/86 19/18
Грађанско острво 26/121, 27/64, 88
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Д
Далмација 20/21, 24/18
Добринци (Сремска жупанија) 25/87
Дунав, река 23/4, 26/121, 27/64, 28/58, 29/27, 82, 37/86
З
Загреб (Загребачка жупанија) 34/9
Залаегерсег (Зала жупанија) 28/47
Земун (Војна граница) 17/109, 28/94, 30/1, 46, 32/2, 37/124,131
И
Иванић (Војна граница) 24/69
Инђија (Сремска жупанија) 19/26, 25/87
Италија 31/22
Ј
Јарковци, пустара 28/94, 29/103
К
Каменица (Сремска жупанија) 18/70, 23/3, 28/94
Карловци (Сремски Карловци, Војна граница) 19/26, 27/95, 28/19, 32, 35, 58,
94, 29/103, 37/65
Карловац (Славонска војна граница) 36/74
Коморан (Коморанска жупанија) 32/37
Крушедол (Сремска жупанија)18/113, 19/26
М
Мајури (Лудвигов дол) 17/25, 29/54, 30/24, 35, 31/8, 45, 56, 32/3, 33/14, 36, 46,
34/2, 60, 35/73
Марадик (Сремска жупанија) 19/26, 19
Митровица (Сремска Митровица) 17/150, 22/107
Мишколц (Боршодска жупанија) 17/189
Мишковци (Сремска жупанија) 25/87
Моравска 18/10, 19/47, 36/34
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Н
Немачка 35/5, 37/92
Нердинген (Nördingen, Горња Аустрија) 17/139
Нова Градишка (Војна граница) 23/48, 28/35, 33/30
Нови Сад (Бачка жупанија) 23/3, 26, 24/40, 27/21, 28/26, 29/28, 23/30, 31/40, 35/40
Новосадско острво 26/121
Нојштат (Wiener Neustadt / Бечко Ново Место, Доња Аустрија) 24/3
О
Опово (Војна граница) 24/24
Осијек (Вировитичка жупанија) 20/21, 30/23, 24, 31/27, 56, 33/26, 34/5, 36/34, 73 37/85
П
Панчево (Војна граница) 28/18
Перлез (Војна граница) 28/111, 22/2
Петроварадин 16/4, 24, 25–30, 33, 34–36, 47, 48–52, 63, 73, 87, 91, 105, 109,
121, 125, 126, 129, 151, 157, 169, 175, 176, 17/7, 8, 26, 37, 59, 63, 73, 76, 79, 82,
86, 89, 98, 104, 106, 109, 113, 122, 123–127, 130, 131–136, 139, 140–146, 149,
150, 152, 154, 156, 159, 160, 161–176, 178, 179, 183, 184–189, 18/1, 2–13, 15,
16–24, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 43–45, 50, 51–63, 67, 81, 82–89, 92, 94, 96, 101, 103,
104–117, 19/1, 2–20, 23, 24–26, 30, 31, 34–36, 43, 47, 49–51, 54–58, 60, 62, 20/1,
5, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 29, 31, 35, 40, 51, 53, 56, 58, 63, 74, 82, 85, 86, 21/1, 4, 6,
7, 13, 16, 19, 35, 36, 40, 42–45, 48, 51, 53, 60, 65, 70–78, 98, 105, 116, 123, 22/1, 2,
4, 11, 19, 28, 29, 39, 51, 52, 57, 58, 62, 67, 78, 81, 82, 85, 91, 95, 101, 102, 107, 110,
23/4, 6, 9, 11–13, 21–24, 25, 26, 34, 44, 50, 60, 72, 24/1, 3, 5, 11, 15, 16, 18, 25, 26,
27, 29, 49, 52, 53, 55, 61, 71, 72, 25/4, 9, 18, 30, 32, 70, 94, 26/3, 6, 8, 24, 25, 33, 35,
38, 121, 138, 145, 161, 27/1, 2, 4, 6, 9, 13, 18, 19, 30, 31, 42, 50, 55, 64, 70, 71, 84, 87,
88, 95, 108, 117, 127, 28/3, 6, 7, 13, 18, 24, 30–32, 35, 39, 43, 46, 47, 50, 51, 54–58,
63, 69, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 87, 90, 94–96, 105, 107, 110, 111, 125, 130, 135, 29/1,
2, 4, 19, 26–28, 30, 32, 48, 50, 51, 54, 66, 69, 82, 87, 96, 99, 104, 109, 115, 116, 121,
133, 30/1, 5, 6, 15, 16, 18, 24, 34–37, 46, 48, 54, 55, 31/2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20,
22, 27, 32–34, 36, 38–40, 45, 48, 50, 53–55, 56, 59, 32/2, 4, 8, 10–14, 21, 22, 27, 30,
31, 32, 37–40, 45, 48, 52, 33/1, 3, 6, 8, 11–16, 19, 24, 25–27, 30, 34, 36–38, 43, 46,
34/2, 3–10, 17, 19, 28, 30, 33, 44, 45, 59, 60, 66, 35/1, 2, 20, 50, 51, 53–55, 71–73,
91, 98, 36/1, 2, 7–9, 12–14, 23, 24–27, 31, 34–37, 42, 43, 46, 52, 63, 70, 71–74, 83,
86, 37/1, 3, 4, 8, 9, 20–22, 25–27, 36, 124, 131, 38/8, 19, 36, 45, 66, 81, 105
Петроварадински Шанац 22/58, 95
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Пешта 19/12, 16, 28/81, 33/26, 27
Поморишје 18/2
Пожега (Пожешка жупанија) 30/36
Пожешка жупанија 20/21
Пожун (Pressburg) 37/71
Праг (Чешка) 36/34
Предграђе Петроварадина 17/63, 133, 26/33, 27/18, 19, 50, 31/8, 38/8
Р
Рајх (Немачка) 29/32
Регенсбург (Баварска) 35/5
Ремета (Сремска жупанија) 19/26
Роков дол 16/52, 73, 175, 17/135, 18/16, 94, 109, 19/31, 20/5, 25, 22/67, 25/18,
26/33, 27/31, 71, 84, 28/13, 73, 29/54, 96, 109, 33/3, 25, 26, 46, 35/73, 37/62
Рума (Сремска жупанија) 22/107, 32/32, 38/96, 25/87
С
Сегедин (Чонградска жупанија) 22/52, 32/12
Славонија 20/21, 27/99, 30/36
Славонски Брод (Војна граница) 23/4, 28/35
Срем 20/21
Сремска Рача (Војна граница) 17/143
Сремска жупанија 29/103
Стара Градишка (Војна граница) 16/168, 18/111
Суботица (Бачка жупанија) 18/62
Т
Темишвар (Тамишка жупанија) 18/55, 25/1
Темишварски срез 31/59, 36/46
Тирол 31/2
Тител (Шајашки батаљон) 20/63, 24/21, 28/111
Томашевац (Војна граница) 32/37
Трансилванија (Ердељ) 23/72, 28/3, 87, 30/54, 31/33, 36/13, 36/46
Транџамент 17/73, 23/26
Турска 18/28, 20/21, 31/22
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У
Угарска 16/63, 18/13, 22, 59, 70, 19/4, 22/91, 23/72, 26/91, 28/3, 13, 87, 30/54,
31/2, 33, 59, 32/37, 33/30, 37, 34/30, 35/5, 36/13, 36/14, 96
Унутрашњи град (Петроварадин) 16/34, 87, 91, 18/20, 19/9, 17, 26/138, 27/6
Ф
Фортификацијско острво, (Инжењерско острво на Дунаву) 27/64, 88, 29/82
Футог (Бачка жупанија) 17/125, 18/11, 32/45
Х
Хрватска 23/11 24/69, 36/74
Ч
Черевић (Сремска жупанија) 30/34, 32/18
Чешка 36/34,18/10
Ш
Шлезија 16/27, 18/10, 19/47
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

А
Aктивна и пасивна дуговања 20/35, 28/71, 31/8
Aлкохолна пића 35/51, 53, 38/81
Aпотекари 18/96, 22/1
Aренда градских кантара 17/76, 17/113, 19/54, 23/24, 29/48
Aренда / закуп 18/51, 77, 28/94, 29/9, 33/19, 35/73, 36/7, 72, 65, 94
Aрендатори 17/86, 16/34, 29/51, 66, 87, 33/19, 35/50
Адвокат 22/39, 30/18, 32/27
Апелациони суд 16/27, 18/88, 20/31, 22/58, 23/6, 9, 24/5, 15, 25, 27, 25/70, 30/15,
46, 31/18, 39
Арендатори градске крчме 16/34, 17/86, 20/51, 29/51
Арестанти (затвореници) 22/67, 32/11, 32/14
Асесор 23/6, 33/19
Аустрија 17/139, 18/43, 18/53, 19/47, 27/39, 27/117, 30/5, 31/2
Аустријска монархија 17/160, 26/8, 26/91, 27/2, 36/70
Аустријски закони 18/10, 19/19
Б
Бабице 19/15, 19/36, 22/1
Баварска 35/5
Банат 28/19, 29/32, 32/37, 37/36
Барон 17/161, 21/51
Бачвари 38/131, 37/131
Бачка жупанија 21/45, 32/45
Бербери 17/8, 24/52, 34/17, 38/13
Бећари 17/150, 187, 188–189, 18/21, 22/19, 22/29, 31/59
Бећарска главарина (Schutz Geld) 36/46
Благајна Градске болнице 25/2
Благајна градског Магистрата 37/102
Болести стоке 16/126, 17/161
Болничка зграда 19/31
Болнички приходи и расходи 23/50
Болнички фонд 35/51
Браварски мајстор 37/131
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Брак 16/37, 18/10, 88, 20/12, 31/10
Брачни уговор 31/10, 20/12, 58, 31/10
Брашно 16/24, 17/76, 37/54
Бродска граничарска регимента 17/179, 37/85		
Број крава и коња у Петроварадину 35/52
Будимски дистрикт (Ofner District) 19/30
Буковац 18/69, 22/82, 25/74, 27/51, 28/5, 28/38, 28/62, 28/74, 28/96, 29/4, 29/9,
30/33, 31/38, 34/51, 34/55, 35/52, 36/13, 37/12, 37/17, 37/94, 37/121, 38/41
Буковачке шуме 27/127, 28/19, 36/72
Буковачки контрибуенти 37/121, 38/19
В
Веронаука 18/29
Викар 33/25,26, 35/91, 37/27
Вино 16/34, 24/27
Виноградар 23/24, 30/24, 34/6
Виногради 34/51, 55, 35/52,71
Више земаљске власти у Осијеку 18/68, 22/110, 35/71, 36/63
Виши војни комесар 16/168, 37/94
Виши учитељ 19/9, 27/36, 28/32, 35/98, 38/45			
Водени саобраћај 37/86
Воденице 16/160, 18/104, 23/22, 28/58
Воденичари 28/58, 31/11, 16/30, 18/104, 28/58, 31/11
Војна болница 17/126, 171, 19/16, 20, 31, 20/9, 26/35		
Војни канцелиста 18/66
Војни комесар 16/168, 19/11
Војни комунитет у Земуну 18/1
Војни комунитети 19/10, 27/4, 28/19
Војни магацин 37/22, 16/151
Војни службеници 17/160
Војни суд у Петроварадину 20/53
Војни судија 31/40
Војни судови 16/4, 17/139, 20/53
Војска 16/160, 17/76, 123, 126, 18/31, 61, 66, 19/14, 28/58
Врсте рибе 29/27		
Вурмова пивара 18/23
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Г
Галиција 28/3, 28/87
Гарнизонски суд у Петроварадину 18/66, 33/15, 36/12
Генерал 17/162, 18/94
Генерална команда у Петроварадину 16/160, 18/107, 112, 116, 19/30, 31,
22/101, 27/87, 28/58, 74, 29/50, 31/11, 36/34		
Главно еснафско удружење 36/43
Говеђе месо 35/50
Годишњи приходи еснафских удружења 18/22
Годишњи рачун градске управе 30/6, 35/73
Гостионица „Снежне Марије” 32/11, 35/2
Градоначелник Петроварадина 16/87, 18/4, 82, 87, 107, 36/31
Градска благајна 33/1, 19, 25, 34, 35/71, 37/102
Градска болница у Петроварадину 17/8, 18/85, 23/50, 33/36, 35/5
Градска крчма 27/108, 130, 29/1
Градска кућа у Новом Саду 36/37
Градска кућа у Петроварадину 18/113, 36/74
Градска управа 35/71, 36/7, 52, 63, 83, 37/36
Градски кантар 35/53, 38/81
Градска кланица 35/50
Градски рачун 23/34
Градски саветник 22/39, 22/67, 23/21, 24/1, 26, 49, 53, 25/4, 29/51, 30/16, 34/1, 37/100
Градске привилегије / имунитети 36/43, 38/96
Градски капелан 17/143, 33/3
Градски комесари 37/94
Градски писар 18/87, 19/5, 20/5, 9, 14, 21/78, 23/26, 24/27, 27/87, 28/7, 29/51,
30,46, 31/13, 34/66
Градски рачуни 23/24, 285/54, 36/7
Градски саветник 16/24, 28, 36, 18/36, 89, 109, 20/14, 21/19, 53, 21/70, 23/11, 21,
24/1, 26, 49, 52, 53, 25/4, 29/51, 30/16, 34/1, 37/100
Градски синдик 16/48, 112, 18/16, 18/20, 18/82, 19/34, 22/85, 31/53, 31/52,
34/10, 35/2, 40
Градски судија 22/62, 23/36, 24/16, 40, 28/71, 29/51, 31/9, 20, 33/6, 15, 34/12,
35/20, 71, 37/36
Градски хирурзи 17/8, 17/159, 18/21, 57, 19/31, 22/67, 24/52, 28/95, 29/96, 30,15,
38/36, 68
Грађанско острво 26/121, 27/64, 88
Грађанство 33/19, 17/141, 20/14
Грађевинска дирекција 33/38
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Граничари 36/43
Гроф 22/107, 23/25, 32/21, 34/5
Грунтовни порез 31/32
Грчки језик 19/4
Гулдени 23/122, 26/145, 33/1, 34
Д
Дворска комора у Бечу 25/91
Дворска коморска комисија 38/81
Дворска канцеларија Угарске и Ердеља 16/63
Дворске коморска дирекција 38/81
Дворски ратни савет у Бечу 18/50, 94, 19/13, 24, 62, 31/32
Дезертери 18/45, 60, 66, 19/14, 20/1, 22/52, 34/5, 36/12, 37, 37/1
Делегирани војни суд 16/4, 17/139, 20/53, 22/1, 58, 23/13, 25/9, 26/9, 36/24
Депозитна благајна 20/86, 21/1, 13, 36, 42, 24/11, 31/34, 32/10, 34/3
Диплома мајстора 17/106
Дневнице службеника 36/86
Државна благајна (ерар) 16/121, 17/124, 160, 183, 23/24, 28/96, 29/4, 34/5,
35/54, 37/12
Државни службеници 18/82, 22/1, 57, 34/33, 36/70
Друмови у Комунитету 27/95
Дуговања према Сирочадској благајни 20/82, 23/12, 44
Дућанџије (ситни трговци) 16/33, 23/9, 32/38, 34/28, 36/1, 23
Е
Емигранти 17/2, 18/28, 2
Еснафска удружења/еснафи 18/22, 59, 91, 23/72, 28/13, 18
Еснафске привилегије 36/37, 43, 38/96
Ж
Жалбе 17/184, 18/17, 20/20, 27/2, 30/5
Животне намирнице 19/26
Житарице 16/112, 151, 17/79
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З
Завршни рачун Петроварадинског магистрата 33/19, 36/63, 38/45
Заклетва (образац) 18/82, 22/57, 34/33
Заклетници 32/32
Законске регулативе 18/61, 28/3, 90, 31/12, 33/30, 36/13
Закуп земљишта 18/77
Закуп острва 28/63		
Занатска и трговачка роба 31/22
Занати 18/1, 23/72, 36/43
Занатлије 37/124, 38/96
Заповедник Петроварадинске тврђаве 38/105
Заповедник Славонске војне границе 17/161, 36/74, 37/2
Запрега 17/130, 162, 184
Заразне болести 1/51
Затвори (казамати) 16/69, 17/188
Здравствене прилике у Петроварадинском комунитету 17/187, 31/38
Здравство 22/1
Земаљски суд 35/5
Земљишни порез и таксе 18/68, 22/110, 24/71
Земунски комунитет 28/94
Земунски магистрат 17/104, 20/21, 51, 37/124
Зидари 37/131, 16/105, 26/91, 30/23
Зидарски материјал 33/38
Зидарски радови 26/91, 29/133, 33/38
И
Извештај Градске управе 29/26
Издавање под закуп петроварадинских градских регалија 28/24
Издавање под кирију складишта, локала, подрума 29/48, 35/71
Издавање путних исправа/пасоша 31/59, 33/26, 36/46
Издаци Петроварадинског комунитета 17/142, 22/110
Инвентар имовине 16/89, 20/21, 40, 58, 21/48, 22/81, 82, 23/24
Инвентар произведеног вина 24/27
Инспектор свиларства из Винковаца 17/178
Интимат Угарског намесничког већа 31/59
Испорука дрва за ложење 17/122, 23/4
Исхрана војске и коња 36/34
Италија 31/22
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Ј
Јевреји 22/81, 32/32,
Језуити 18/94, 33/3, 25, 36
Језуитски свештеник 18/94, 33/3, 25, 36
К
Кадуцитет 25/2
Калдрмарина 35/50, 38/8
Калфе 17/106, 149, 18/1, 28/18, 30/48, 36/2, 8, 35, 36, 71, 37/3, 100
Камата 20/20, 21/35 		
Канцелиста 23/4, 21, 28/81
Капела Св. Крижа и Флоријана у Мајурима 30/35, 35/91
Капетан у активној служби 32/40, 37/1
Карловачки магистрат 18/16, 23/19, 28/74, 29/9
Католички парох 29/121
Католичко свештенство 33/3
Ковач 37/131
Колари 37/131, 38/96
Комунитетски инспектор 22/101
Коначење војске 17/123
Контрибуент 17/140, 152, 183, 18/16, 22/58, 78, 95, 23/19, 27/18, 32/30, 34/55, 37/121
Контрибуција (ратне контрибуције) 1/24, 3/73, 98 4/81, 137, 138, 139 5/220, 12/76
Коњички капетан 16/176
Краљевина Далмација, Славонија [...] 20/21
Краљевина Угарска 31/2
Кривични судови у АМ 31/2
Кројачи 33/13, 36/2, 71, 27/131
Крчма „Бели анђео” 29/26
Крчма „Златна лађа” 29/26
Крчма „Код ноја” 27/108
Крчма „Код трубача” 27/108
Крчма „Лабуд” 29/26
Крчма „Црвени јелен” 29/26
Крчма „Црни коњ” 3/170
Крчма „Црни лав” 27/108
Крчма „Црни ован” 27/108
Крчма „Црни орао” 18/36, 27/108
Крчмари 27/4, 71
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Куга 17/161
Куповина сена 28/97
Купопродајни уговори 16/24, 28/24
Л
Латинска школа 19/9
Латински језик 36/34
Легати (завештања грађана) 18/52, 21/105, 26/33
Листе активних дуговања 25/30
Лицитације 17/140, 28/24, 29/48, 30/37, 31/8, 34/4
Лугар 27/127, 36/72
М
Магистрат града Петроварадина 16/4, 23–28, 34, 36, 37, 47, 48, 50, 52, 89, 90,
105, 112, 125, 126, 160, 169, 176, 17/8, 26, 37, 59, 63, 73, 79, 82, 89, 104, 106, 109,
113, 112–126, 130, 133, 139, 152, 160, 175, 178, 18/1, 2–9, 10–15, 21–24, 27, 29,
31, 43, 45, 57–59, 63, 67, 75, 87, 89, 92, 19/1, 4, 7, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 30, 34,
43, 20/5, 9, 12, 14, 31, 40, 21/1, 4, 6, 13, 45, 26/6, 8, 32, 35, 36/1, 2, 8, 13, 23–25,
38/124, 131
17/59, 18/12
Мајури – предграђе 18/94, 19/17, 54, 22/4, 23/11, 27/84, 28/18, 73, 29/54, 30/35,
33/3, 34/60
Малтарина 18/51
Манастирска добра 31/15
Маркгрофовија Моравска 18/10, 36/34
Лекар (медик) 37/21
Месари 27/155, 37/131		
Млинари 31/11
Н
Надзорник свиларства 20/29, 24/5, 27/84, 29/50
Надничари 23/11, 26/91
Налог за исплату новца 36/14
Намирнице 18/43, 31/22
Наредбе Земаљског суда 16/30
Наредбе Дворског ратног савета 17/141
Наредбе Славонске генералне команде у Осијеку 38/36
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Наследство 20/5, 21/19, 23/25, 36, 26/33, 33/13
Невреме у Петроварадину 18/101
Немачки језик 19/4
Немци 28/73, 74, 107, 29/32 37/17, 94
Нови Сад 23/3, 26, 24/40, 27/21, 28/26, 29/28, 23/30, 31/40, 35/40
Магистрат града Новог Сада 29/28
Новосадско острво 26/121
Нормална школа 18/117, 19/9
Нормативи АМ 28/3, 90
О
Обала Дунава 17/167
Обвезнице 20/86, 21/1, 36, 42, 65, 24/61, 25/91, 33/34, 35/73
Обрачуни и рачунски извештаји 16/175, 17/127
Обућари 18/24,37/131
Обућарско еснафско удружење 28/18		
Одлуке Дворског ратног савета 27/2, 30/15
Оправка болничке зграде 18/85
Оргуље 16/34, 37/36
Ослобађање од пореза 28/46
Оставинске расправе 16/37, 47, 50, 20/5, 21/11, 30/33, 37, 31/8, 34/2
Отпуст затвореника 30/1, 33/11
Официри 17/125
Оџачари 17/171, 18/1, 22, 59, 70, 81, 22/91, 27/18, 28/13, 36/14
П
Пандури 17/59, 89, 18/4, 20/63
Парохијска црква 26/138, 37/27
Парохије 26/33, 29/121, 33/14
Патент Дворског ратног савета 19/13, 47, 26/8, 27/117
Пекари 28/50, 28/105, 29/69, 37/131
Пензионисање 17/160, 27/87, 36/70
Петроварадинска граничарска регимента 32/39
Петроварадинска општина 19/60
Петроварадинска тврђава 26/121
Петроварадински гарнизон 17/185
Петроварадински Шанац 19/18, 22/95
Пешадијска регимента „Барона де Винса” (De Vins) 21/25
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Пешадијска регимента „Грофа Карла” Пелегринија (Pellegrini) 34/5
Пешадијска регимента „Јанош Палфи” (Johann Graf Pálffy) 18/13, 66, 111,
19/14, 36/25, 37/1
Пешадијске регименте 18/13
Пивара Л. Шпилауера 19/51
Пивара П. Вурма 23/44
Пиваре 23/24
Пивари 19/51, 23/44, 29/51
Пиво 23/44, 29/26
Плата 33/1
Плате бабица 19/36
Плате свештеника и капелана 33/3, 35/73
Плате учитеља 19/9, 36/52
Племићи 23/26
Пловидба Дунавом 16/129		
Подвоз за војску 17/126, 136, 18/16
Подела наследства 20/5, 29, 40
Поджупан 16/23, 24
Подофицири 18/18
Полиција 18/58, 18/87
Полицијска канцеларија 37/25
Полицијске надлежности 30/1, 33/11
Полицијско-привредни управник 16/169, 17/145, 27/6, 42, 36/83
Пољопривредни производи 35/53
Попис имовине 19/7, 20/35, 20/40, 58, 30/23, 31/56
Поправка мостова 36/63
Порез на винограде 28/30, 35, 46		
Порез на занат 28/6
Порез на земљиште 18/68, 31/32
Порез на кућу 28/47
Порез на ливаде 31/32
Порез на оранице 31/32
Порез на право обављања трговине 23/72
Порез на право точења алкохолних пића 29/26
Пореска дуговања 16/36
Порески дуг (акциза) 16/36
Поручник 29/19
Послужитељи 18/20
Пошта 17/130, 18/62, 75
Поштанска служба 18/62
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Поштански саобраћај 18/62
Поштари 16/4, 18/89, 25/1
Правни акт 20/56, 21/16, 35, 123, 22/39, 23/11
Право на продају меса 28/6, 24, 28/51
Правопис 19/6, 17		
Прво еснафско удружење у Петроварадину 37/21
Превоз сена 28/94
Превоз службеног особља кочијама 21/45, 60
Прелазак из Петроварадина у Буковац 17/7
Припадник артиљеријске регименте 20/1
Приход од главарине од бећара 28/47, 107
Приход од заната и трговине 22/110
Приход од израде и печења цигле 28/24
Приход од пореза на справљање пива 35/51
Приходи и расходи Компаније 31/13
Приходи и расходи Болнице 18/85, 23/50
Приходна благајна 16/36, 18/3, 92, 115, 19/31, 27/87
Провентни рачун 25/74, 28/5, 38
Продаја стоке 28/39, 51
Произвођачи вина 24/27
Прокуратор (царски опуномоћеник) 21/43
Противпожарна заштита 17/145, 18/27, 19/10, 27/6, 13, 19, 42, 29/99
Противпожарни апарати и реквизити 27/13
Протокол о иметку (Sperrelation) 16/37, 47, 50, 73, 20/5, 9, 20, 21/16, 19, 78,
23/11, 24/5, 30/33, 34/2
Процена винограда 20/5, 20/20
Процена куће 20/5, 20/20, 20/78		
Пуковник 17/156
Р
Ракија 16/23, 24, 27/71, 29/26
Расправна акта 32/4
Ратна благајна Славонске војне границе 34/9
Ратна канцеларија у Осијеку 36/34
Ратна канцеларија у Петроварадину (Cancellaria Bellica) 16/25, 17/73, 18/10,
13, 36/27, 35, 36, 37/9		
Ревидирање Сирочадске благајне 25/9
Ревизија рачуна 33/19
Регрутовање 17/179
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Регуламент о оснивању Слободне стрељачке компаније 35/1
Регуламент из 1787. године 35/1
Регулатив о праву точења алкохолних пића у војним комунитетима 27/4
Реконструкција цркава 26/91, 138
Ремета		
Рескрипт Дворског ратног савета 17/175, 18/61, 19/23, 23/72, 26/91, 28/3,
28/90, 29/19, 30/54, 33/30, 36/13
Рибари 28/63, 29/28, 29/82
Рибарско еснафско удружење 28/63, 29/28
Риболов 29/82
Роков дол 16/52, 73, 175, 17/135, 18/16, 94, 109, 19/31, 20/5, 29, 22/58, 67, 26/33,
27/31, 28/13, 73, 29/109, 33/3, 25, 46, 35/73, 37/62
С
Сапунџија 27/71, 34/12
Сарач 37/100, 37/131
Сахране 16/162
Свештеник 30/55, 33/3
Сирочад 16/4, 36, 37, 20/82, 85, 21/1, 22/39, 23/13, 25/70, 31/34, 39, 33/24
Сирочадска благајна 16/4, 37, 123, 18/6, 19/5, 20/20, 56, 82, 86, 21/1, 13, 16, 35,
22/29, 23/2, 26/24, 161, 30/16, 33/24, 34/3
Сирочадска комисија 20/82
Сирочадска табела 20/82
Сирочадски фонд 24/27, 31/9
Склапање бракова на територији АМ 30/55
Славонија 20/21, 27/99, 30/36
Славонска генерална команда у Осијеку 18/107, 22/107, 22/101, 23/60, 33/26, 34/5
Славонска школска комисија 19/6, 27/36, 39, 47, 37/62, 38/95
Славонско-сремски војни комунитети 18/68
Слободни војни комунитет Петроварадин 16/126, 17/7, 18/51, 19/10, 12, 15,
26/38, 27/30, 28/73, 28/94, 110, 29/2, 26, 50, 103, 30/6, 31/32, 45, 32/14, 30, 39, 45,
52, 33/2, 34/30, 35/1, 37/21, 131
Службеници 18/82, 22/1, 57, 34/33, 36/70
Снабдевања пивом, ракијом, вином 29/26
Снабдевање брашном 17/76
Снабдевање вином 29/26
Снабдевање дрвима 29/30, 35, 72
Снабдевање коњима 18/67
Снабдевање лековима 18/96, 28/26
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Снабдевање месом 35/51
Снабдевање пивом 29/26
Снабдевање ракијом 29/26
Со 19/60
Спецификација рачуна 20/29, 21/43, 26/91, 33/38
Срби 37/94
Срем 20/21		
Сремска жупанија 20/21
Сремски војни комунитети 18/68, 28/19
Стаклорезачки радови 26/91, 29/133, 33,38, 38/96
Стаклоресци 26/91, 29/133, 33,38, 38/96
Становништво Петроварадина 22/1, 28/110, 30/54
Стара болничка зграда 27/55
Старатељ / тутор 19/51, 23/13, 24/18, 30/16, 33/16
Старешина удружења 38/68
Старатељство 20/20
Стока 16/26, 17/124, 38/41
Столар 20/12, 20/58, 34/45
Сточне заразне болести 16/125, 126
Стручни испит 18/58, 30/46, 36/9, 83
Судови Галиције 12/117
Судска истрага 16/30		
Судске расправе 16/37, 47, 50, 73, 20/5, 9, 20, 21/16, 19, 23/11, 24/18, 49, 69,
25/94, 30/24, 54, 34/2, 35/20, 36/24
Т
Тагверк ливаде 20/5, 20, 21/78, 28/30
Такса за брашно и хлеб 37/54
Такса за прелаз преко реке 29/19
Тамишки Банат 28/19
Тврђава 17/86 19/18
Темишварски срез 31/59
Тестамент 20/5, 9, 22/2, 25/1, 94, 26/33, 25, 31/20, 31/55, 32/4, 33/6
Трансилванија (Ердељ) 23/72, 28/3, 87, 30/54, 31/33, 36/13, 36/46
Транспорт лађама 37/86
Трговац брашном 17/76
Трговина 17/173, 31/22, 23/72
Трговци коњима 27/117
Трговина свилом 17/17
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Трговци 28/31, 33/30, 23/72
Тривијална школа 19/17, 37/62
Трошкови лечења 24/72
Трошкови преноћишта 18/15
Тужбе 21/53, 23/26
Тумач Илирске генералне команде 18/96, 20/31, 74, 24/1, 52, 55, 72
Турска 28/19
У
Убиства и пљачке 19/26, 21/51, 22/58, 30/1, 33/11
Угарско намесничко веће 31/59
Уговорне стране 17/145, 20/12
Уговори 16/24, 17/166, 18/22, 20/12, 27/18
Угоститељске радње 27/108
Удовице 28/105, 29/50, 36/70
Унутрашњи град 16/34, 16/87, 91, 18/20, 26/138, 37/27/, 38/105
Управник Привредног добра 29/133, 32/145, 34/51, 36/43
Уредбе 18/40, 107
Уређење судова и судства 27/2, 117
Ученици 19/6, 27/47
Учитељи 19/9, 17, 34, 55, 27/36, 39
Ф
Финансијско пословање Земунског магистрата 18/58
Форинте 16/23, 16/24, 25, 17/8, 26, 89, 139, 18/4
Фортификацијска управа 26/121, 27/31, 64
Фортификацијско острво 26/121, 27/31, 64
Фрањевачка црква 16/121
Фрањевачки манастир у Петроварадину 23/22, 31/15
Фрањевци 23/22
Х
Хипотека 26/161, 34/60
Хирушко еснафско удружење 38/68
Хирушко-берберско удружење 38/68
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Ц
Царинске тарифе 28/3, 90
Царски саветник 16/23
Цена рибе 18/4, 29/27
Цена хлеба 37/54, 17/82, 28/50
Ценовник за продају робе на пијаци и вашарима 28/69, 29/104
Ценовник намирница и пијачарске таксе 28/69, 29/104
Црква и капела Снежне Марије 21/45, 22/78, 26/3, 33, 32/4, 35/73, 37/26
Црква Светог Рока у Петроварадину 25/87, 22/78
Цркве у Митровици 26/91
Цркве у Петроварадину 26/38, 29/121
Црквени оци 19/51, 29/121, 38/14, 35/91
Црквено-школски фонд 18/20, 26/33, 138, 17/30, 29/109, 36/52
Црквењаци 5/26, 126 6/156
Ч
Чедоморство 32/37, 34/30
Члан Градског савета 33/1
Чланови Градске управе 35/71, 37/36
Ш
Шајкашки граничарски батаљон 17/168, 170, 18/115
Школе 17/171, 18/12, 81, 117, 19/9, 17, 55
Школски надзорник 10/73, 74
Школство 17/171, 18/12, 81, 117, 19/9, 17, 55
Шлезија 19/47, 16/27
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР

ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Веронаука
Викар
Градски капелан
Језуите		
Језуитски свештеник
Капела Св. Крижа и Флоријана у Мајурима
Католички парох
Католичко свештенство
Манастир Ремета
Манастирска добра		
Оргуље
Парохијска црква
Парохије
Плате свештеника и капелана
Реконструкција цркава
Свештеник
Фрањевачка црква		
Фрањевачки ред		
Фрањевачки манастир у Петроварадину
Фрањевци
Црква и капела Снежне Марије
Црква Светог Рока у Петроварадину		
Цркве у Митровици
Цркве у Петроварадину
Цркве		
Црквени администратор		
Црквени оци
Црквено-школски фонд
Црквењаци
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ВОЈСКА
Бродска граничарска регимента
Виши војни комесар
Војна болница			
Војни канцелиста
Војни комесар 		
Слободни војни комунитет Земун		
Војни комунитети
Војни магацин
Војни службеници
Војни суд у Петроварадину
Војни судија
Војни судови
Гарнизонски суд у Петроварадину
Генерали		
Генерална команда у Петроварадину
Граничари
Дезертери
Делегирани војни суд
Заповедник Петроварадинске тврђаве
Заповедник Славонске војне границе
Исхрана војске и коња
Капетан у активној служби
Коначење војске
Коњички капетан
Мајор
Официри
Петроварадинска граничарска регимента
Петроварадински гарнизон
Подофицир
Поручник
Припадник артиљеријске регименте
Пуковник
Ратна благајна Славонске војне границе
Ратна канцеларија у Осијеку
Ратна канцеларија у Петроварадину (Cancellaria Bellica)		
Регрутовање
Славонска генерална команда у Осијеку
Слободни војни комунитет Петроварадин
Сремски војни комунитети
Шајкашки граничарски батаљон
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ЗДРАВСТВО
Aпотекари
Бабице
Болничка зграда
Болнички приходи и расходи
Болнички фонд
Војна болница
Војна санитетска комисија у Петроварадину
Градска болница
Градски хирурзи
Заразне болести
Здравствене прилике у Петроварадинском комунитету
Здравство
Накнада за лекове
Плате бабица
Поправка болничке зграде		
Стара болничка зграда
Трошкови лечења
Управник Градске болнице
Хирушко еснафско удружење
Хирушко-берберско удружење
Чедоморство
Штапски лекари
ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА
Виши учитељи
Латинска школа
Нормалне школе
Плате учитеља
Правопис
Славонска школска комисија
Стручни испит
Тривијалне школе
Ученици
Учитељи
Школски надзорник
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ПРИВРЕДА
АРЕНДА
Aренда градских кантара
Aренда
Aрендатори
Арендатори градске крчме
Закуп земљишта
ВАШАРИ
Цена рибе
Цена хлеба
Ценовник за продају робе на пијаци и вашарима
Ценовник намирница и пијачарске таксе
ВИНОГРАДАРСТВО
Вино
Виноградарство
Виногради
Произвођачи вина
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Грађевинска дирекција
Зидарски радови
Поправка мостова
Цигле
Цреп
ЗАНАТСТВО И ИНДУСТРИЈА
Бачвари
Бербери
Бравари
Воденице
Воденичари
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Главно еснафско удружење
Градске привилегије
Диплома мајстора
Дућанџије
Еснафска удружења
Еснафске привилегије
Занати
Занатлије
Занатска и трговачка роба
Зидари
Зидарски материјал
Зидарски радови
Калфе
Кафане
Ковач
Колари
Коларски занат
Кројачи
Месари
Млинари
Обућарско еснафско удружење
Оџачари
Пекари
Рибари
Рибарско еснафско удружење
Сапунџије
Сарачи
Стаклорезачки радови
Стаклоресци
Старешина удружења
Столар
Угоститељске радње
РИБАРСТВО
Врсте рибе
Риболов
Рибари
Рибарско еснафско удружење
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САОБРАЋАЈ
Водени саобраћај
Водени трговачки пут Беч–Пешта–Земун
Друмови (путеви) у Петроварадинском комунитету
Запрега
Пловидба Дунавом
Превоз сена
Превоз службеног особља кочијама
Прелазак из Београда у Петроварадин
Транспорт запрежним колима
ПИВАРСТВО
Вурмова пивара
Пивара Лоренца Шпилауера
Пивара Паула Вурма
Пиваре
Пивари
Пиво
Произвођачи пива
ПОШТЕ
Пошта
Поштанска служба
Поштански саобраћај
Поштари
Управник поште
СВИЛАРСТВО И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА
Инспектор свиларства у Винковцима
Надзорник свиларства
Трговина свилом
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СТОЧАРСТВО
Број крава и коња у Петроварадину
Болести стоке
ТРГОВИНА
Извоз житарица
Куповина сена
Купопродајни уговори
Продаја стоке
Снабдевање коњима
Трговац брашном
Трговина
Трговина дрветом		
Трговина свилом
Трговина текстилом
Трговци коњима
Трговци
УГОСТИТЕЉСТВО
Арендатори градске крчме
Гостионице
Гостионичари
Градске крчме
Крчма „Бели анђео”		
Крчма „Златна лађа”		
Крчма „Лабуд”
Крчма „Црвени јелен”
Крчма „Црни коњ”
Крчма „Црни орао”
Крчмари
ФИНАНСИЈЕ И НОВАЦ
Aктивна и пасивна дуговања
Благајна Градске болнице
Благајна Градског магистрата (Петроварадин)		
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Годишњи приходи еснафских удружења
Годишњи рачун градске управе
Градска благајна
Градски рачуни
Гулдени
Депозитна благајна
Доприноси
Државна благајна (ерар)
Дуговања Сирочадској благајни
Завршни рачун Петроварадинског магистрата
Издаци Петроварадинског комунитета
Имовина
Инвентар имовине
Камате
Коморска администрација
Књиговодство Дворског ратног савета
Листе активних дуговања
Лицитације
Наднице
Налог за исплату новца
Обвезнице
Обрачуни и рачунски извештаји
Остали приходи
Плата
Попис имовине
Приходи и расходи Петроварадинског магистрата
Приходна благајна
Провентни рачун
Ревидирање Сирочадске благајне
Ревизија рачуна
Спецификација рачуна
Финансијско пословање
Форинте
ШУМАРСТВО
Буковачка шума
Лугари
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ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО
ЈЕЗИЦИ
Грчки језик
Латински језик
Немачки језик
ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО
Аустрија
Аустријанци
Аустријска монархија
Баварска
Банат
Бачка жупанија
Буковац
Галиција
Грађанско острво
Ердељ
Италија
Јевреји
Краљевина Далмација, Славонија...
Краљевина Угарска
Мајури
Моравска
Немци
Немци (који су досељени у Буковац)
Новосадско острво
Обала Дунава
Осјечки дистрикт
Петроварадинска тврђава
Петроварадински Шанац
Роков дол
Славонија
Славонска војна граница
Срем
Сремска жупанија
Сремско-митровачки комунитет
Становништво Петроварадина
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Тамишки Банат
Тврђава
Темеринци
Турска
Унутрашњи град
Фортификацијско острво (Инжењерско острво на Дунаву)
Шлезија
ПЛЕМСТВО
Барони
Грофови
Племићи
Цар
УПРАВА, ПРАВОСУЂЕ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
НАРЕДБЕ, РЕГУЛАМЕНТИ, УРЕДБЕ
Нормативи АМ
Одлуке Дворског ратног савета
Патент Дворског ратног савета
Регуламент из 1787. године
Регулатив о праву точења алкохолних пића у војним комунитетима
Рескрипт Дворског ратног савета
Уредбе
Царске директиве
УПРАВА
Асесор		
Аустријски закони
Више земаљске власти у Осијеку
Градоначелник Петроварадина
Градска кућа у Новом Саду
Градска кућа у Петроварадину
Градска управа
Градски комесари
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Градски писар
Градски саветник
Градски синдик
Дворска канцеларија Угарске и Ердеља
Дворска комора у Бечу
Дворска коморска комисија
Дворска коморска дирекција		
Дворски ратни савет у Бечу
Дневнице службеника
Државни службеници
Жалбе		
Заклетва (образац)
Заклетници
Затвори (казамати)
Земунски магистрат
Извештај градске управе
Извештај Петроварадинског магистрата
Инспектор славонско-сремских војних комунитета
Интимат Угарског намесничког већа		
Канцелиста
Карловачки магистрат
Коморске власти
Комунитетски инспектор
Контрибуент
Магистрат града Новог Сада
Магистрат града Петроварадина
Оставинске расправе
Пензионисање
Подела наследства
Поджупан
Правни акт
Прокуратор (царски опуномоћеник)
Протокол о иметку (Sperrelation)
Процена винограда
Процена куће			
Службеници
Срески начелник
Угарско намесничко веће		
Уговори
Управник Градске болнице		
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Управник Привредног добра
Фортификацијска дирекција
Хипотека
Царски саветник
Члан Градског савета
Чувари
ПОЛИЦИЈА
Пандури
Полиција
Полицијска канцеларија		
Полицијске надлежности
Полицијско-привредни управник
ПОРЕЗ И ТАКСА
Бећарска главарина (Schutz Geld)
Грунтовни порез
Калдрмарина
Контрибуција
Ослобађање од пореза
Порез на винограде		
Порез на занат
Порез на земљиште
Порез на кућу
Порез на ливаде
Порез на оранице
Порез на право бављања трговином
Порез на право точења алкохолних пића		
Пореска дуговања
Приход од главарине од бећара
Приход од заната и трговине
Приход од израде и печења цигле
Приход од пореза на справљање пива			
Остали приходи
Тагверк
Такса за брашно и хлеб
Такса за прелаз преко реке

232

Царинске тарифе
Црквени порез
Шумски доприноси
ПРАВОСУЂЕ
Адвокат		
Апелациони суд
Брачни уговор
Градски судија
Жалбе		
Законске регулативе
Земаљски суд 			
Кривични судови у АМ
Купопродајни уговори
Легати (завештања грађана)
Наследство
Оставинске расправе
Подела наследства
Право на употребу градског печата
Протокол о иметку (Sperrelation)
Судови у Галицији
Судска истрага			
Судске расправе
Судски поступак
Судски предмети
Судски трошкови
Судство
Тестамент
Тужбе
Уговори
Уређење судова и судства
Ухапшеници
Хипотека
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