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РЕЧ О ОВОМ ИЗДАЊУ
У годинамa кад Србија и свет низом манифестација и публикација
обележавају стогодишњицу догађаја везаних за Први светски рат, Архив
Војводине, незаобилазна установа националног памћења, даје свој пуни
друштвени допринос организовањем међународних конференција,
публиковањем зборника радова, поставкама и каталозима изложби,
објављивањем садржаја докумената из доба Великог рата.
Архив Војводине у својим фондовима и збиркама чува непроцењиво
културно благо, архивску грађу и документарни материјал институција,
установа, органа и организација, и истакнутих појединаца и породица –
сведока бурне историје народа овог поднебља. Основни задатак архива је
заштита архивске грађе, као и да се она учини доступном за коришћење,
научноистраживачки и стручни рад. Израда информативних средстава о
архивској грађи, на основу којих корисници могу да се обавесте о њеном
општем или детаљнијем садржају и структури, важан је сегмент архивске
делатности свих архива. Објављивањем информативних средстава,
развојем информационог система и издаваштвом, садржај архивске
грађе се ставља на располагање најширем броју корисника у штампаном
и другим видовима преноса садржаја. Искуства показују да објављивање
историјских извора, доприноси развоју научноистраживачког рада и
упознавању шире јавности са богатом архивском ризницом. Аналитички
инвентар је информативно средство које, на основу стручне обраде
докумената, преноси садржај сваког појединачног предмета у архивском
фонду. Посебно је значајан за фондове који су писани страним језицима
(латински, немачки, мађарски итд.) и архаичним писмима (готица, стара
ћирилица). Поред аналитичких описа информативна средства садрже
и регистре (именски, географски, предметни, комбиновани итд.) који
умногоме олакшавају корисницима увид у садржај докумената.
Архив Војводине у оквиру својих основних задатака, велику пажњу
посвећује и публиковању архивске грађе. Издавачка делатност се одвија
у две едиције: Научноинформативна средства о архивској грађи (водичи,
регеста, аналитички инвентари, каталози одабраних садржаја докумената,
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итд.) и Посебна издања (каталози тематских изложби, зборници
докумената, електронска издања, итд.). Првенство у објављивању, као и
при изради аналитичких инвентара, имају фондови који су категорисани
као културна добра од изузетног значаја, најзначајнија и најстарија
документа.
Стогодишњицу почетка Великог рата, Архив Војводине је обележио
и објављивањем садржаја грађе фонда Заповедништво утврђеног места
Петроварадин – Нови Сад (1914–1915), чему је значајан допринос дала
и Љиљана Бубњевић. Овај, према обиму невелики фонд састоји се
искључиво од службене преписке цивилног комесара за утврђено место
Петроварадин (чије је седиште било у Новом Саду) др Гезе Рушаија
(Dr. Russay Géza) са војним и цивилним институцијама, државним
службеницима, војним обвезницима и њиховим сродницима. Садржај
овог фонда чине документа о: проверавању лојалности појединаца
тадашњим властима, случајевима шпијунаже, ратном зајму, цензури
штампе, ратним заробљеницима, молбама за одсуство, тражење новчане
помоћи за породице мобилисаних војника, итд. Документа такође
сведоче и о свакодневном животу у рату, појавама друштвене историје,
свакодневици обичног човека и детаља који су саставни део историјских
збивања. Насупрот преломним збивањима Рата, о којима нам на први
поглед грађа мало говори, јунаци ове службене преписке су мали,
обични људи кроз чије судбине се преламају крупни историјски процеси.
Слично је и са протагонистима процеса пред војним судовима, најчешће
присилно мобилисаним војницима.
Аналитички инвентар који је пред нама преноси садржај грађе
фонда Петроварадински војни суд (Ф. 406), институције задужене
за санкционисање преступа војника и официра укључених у ратне
операције и у позадини. Виновници, из разних крајева Монархије
различитих народности, били су терећени за дезертерства, самовољна
удаљавања из војске, преваре, силовања, изазивање смрти, одавања
војних информација, шпијунаже, пијанства, крађа, саморањавања,
злоупотребе службеног положаја, бекства из војних болница, присвајање
туђе имовине, ширење неповољних вести, повреде законских одредби
итд. Казне су углавном биле затворске и/или дисциплинске мере, суђења
су се често завршавала ослобађањем након обуставе поступка.
Предмети у фонду су обимни судски досијеи, шаблонског и
административног карактера, који садрже документа разних војних
и цивилних власти, оптужнице, саслушања, изјаве сведока, пријаве,
личне досијее, доказни материјал, тако да није било лако сачинити
кратак садржај и издвојити најбитније чињенице. Основни језик аката
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је немачки, али су честа документа судских поступака и на Мађарском
и словенским језицима. Грађу овог фонда је средила, обрадила и њен
садржај приредила за публиковање Љиљана Бубњевић, архивиста у
Архиву Војводине. Осим аналитичких описа саставила је и регистре
који умногоме олакшавају увид у грађу и истраживање. На основу
садржаја предмета овог фонда, преко јасних и концизних описа, може се
закључити да је грађа овог фонда важна не само за проучаваоце војске
и рата, већ и других аспеката проучавања историје и друштва у ратним
околностима: догађаји у пограничним областима и окупираној Србији,
болести и болнице, угоститељство, привређивање, опште и локалне
прилике, транспорт, јавни морал итд.
Особеност овог фонда, за разлику од већине других који пре свега
садрже писану папирну, рукописну и штампану, архивску грађу, чини
и приложени доказни материјал: планови и скице, писма рођацима
са ковертама, легитимације, рекламни материјал, и разгледнице са
различитим мотивима. Материјал и визуелно и садржајно, преноси
поруке, погледе и дух тог времена.
Архив Војводине, у складу са својом основном функцијом заштите
архивске грађе, са намером да је што више приближи истраживачима
и корисницима, преноси до сада некоришћена сведочанства фонда
Петроварадински војни суд, и даје свој допринос националном
обележавању стогодишњице Првог светског рата. Сигурни смо да ће ова
књига послужити бољем сагледавању неких аспеката ратне прошлости,
употпуњавању ранијих знања и бити путоказ у даљим истраживањима.
Жеља нам је да се она што чешће нађе у рукама научних радника,
истраживача и других корисника архивске грађе као аутентичан путоказ
за њено истраживање, коришћење и тумачење.
Мр Дејан Јакшић
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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА
Ова свеска едиције Научноинформативних средстава о архивској
грађи Архива Војводине, серија XXI, под насловом Петроварадински
војни суд (1914–1917), аналитички инвентар, садржи 718 аналитичких
описа записника са војног суђења и кореспонденције са другим војним и
цивилним органима из истоименог фонда.
Број слеве стране испред текста описаног предмета представља
архивску сигнатуру предмета, односно број предмета у оквиру кутије који
му је додељен приликом архивског сређивања фонда. У горњем левом
углу, изнад текста аналитичког описа, налазе се подаци о датуму и месту
архивираног досијеа, док се у горњем десном углу налази оригинална
сигнатура предмета. У доњем левом углу испод текста наведен је језик/
ци којим је предмет написан, а у десном број листова.
Предмети у оквиру Фонда су написани већином на немачком језику, а
само мањи број предмета је написан на Мађарском и хрватском односно
српском и другим језицима. У аналитичким инвентарима поред језика
грађе немачког често ће стајати и мађарски, а то у већини случајева значи
да досије садржи углавном по један лист документа на Мађарском језику,
куцаном на машини у виду обрасца, који се издавао као потврда да се
осуђеник налази у евиденцији о оптуженим војницима Статистичког
одељења у Будимпешти.
На крају књиге налазе се регистри: Именски, Географски и Предметнотематски. Регистри упућују на аналитичке описе, тако што је поред сваке
одреднице наведена сигнатуре предмета (број кутије/број предмета) у
којем се оне налазе. Сва три регистра су урађена према азбучном реду.
У именском регистру су дата имена и презимена лица која се
наводе са ближим подацима (занимање, функција, чин, пребивалиште,
формацијска припадност итд.). Презимена су транскрибована, а у
заградама је дат оригиналан начин писања у грађи. Понекад се у оквиру
досијеа могу пронаћи презимена војника забележена на два начина, у
зависности који га је бележник писао. Лична имена, у грађи углавном
наведена у немачком и Мађарском облику, смо настојали да пишемо
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према језику народа којем особа припада.
Географски регистар чини списак географских појмова, пре
свега насеља, са називима места у српској транскрипцији, понекад са
навођењем оригинала из текста или алтернативног облика. Места су у
заградама географски и управно ближе лоцирана (срез, жупанија, земља),
посебно она на територији Угарске. Одреднице Предметно-тематског
регистра класификоване су тематски, а унутар група су уазбучене.
Називи институција, јединица и појмова су дата, као и у тексту описа, са
наведеним немачким обликом из грађе. Сваки досије војног осуђеника
садржи извештај или пресуду Петроварадинског војног суда, тако да у
Предметно-тематском регистру није посебно издвајан Петроварадински
војни суд ни Петроварадин као место.

12

ПРЕДГОВОР
Фонд Архива Војводине Ф. 406 Петроварадински војни суд (1914–
1917) (Gericht des Festen Platzes Petrovaradin), садржи документацију
ове судске истанце из времена Првог светског рата, и категорисан је
као културно добро од великог значаја. Поред овог назива, у грађи и
евиденцијама се користе још и термини Тврђавни суд Петроварадин и
Војни суд Петроварадин. Архивска грађа обухвата период војног суђења
од 1914–1916, али има докумената која датирају из 1917. године.
Одлуку о формирању и престанку рада Војног суда у Петроварадину
Архив Војводине не поседује али претпостављамо да се иницијална
документа налазе у бечком Ратном архиву у грађи везаној за Први светски
рат, где се налази и група Тврђавна команда Петроварадин 1914–1917.
године. На основу прегледа службених листова и закона о војсци може се
стећи слика о судском уређењу и формирању судова односно пословања
које је важило за целокупно подручје Аустро-Угарске монархије. Судским
уређењем било је прописано да се судови код „заједничке” војске деле
на бригадне и дивизијске, са Врховним војним судом као коначном
инстанцом.
Петроварадински војни суд је спадао у бригадне судове, али и
у дивизијске судове. Бригадни судови су имали право кажњавања
осуђеника на казну од најдуже шест месеци и то једноставним или
строгим затвором, а дивизијски судови су кажњавали осуђенике на
дуже од шест месеци. На почетку фонда у грађи се могу пронаћи
штамбиљи са називом „Бригадни суд Петроварадин” и „Гарнизонски суд
Петроварадин”, док се касније уочава да су реч „Бригадни” прецртавали и
додавали „Тврђавни суд Петроварадин” односно користили само термин
„Тврђавни суд Петроварадин”. Проучавањем докумената Фонда дошли
смо до закључка да je овај суд уједно био нека врста комбинованог суда
и бригадног и дивизијског. Поред гарнизонског затвора у Петроварадину,
осуђеници су најчешће издржавали казну затвора у Војном затвору у
гарнизонском месту Комаром на северу или у ближем Араду.
Као истражне судије и водитељи расправа могли су бити именовани
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само официри за правосудну службу, и то или сам управитељ суда
или суду додељени официр за правосудну службу, којег управитељ
одреди. Преки суд/ратни суд су код бригадних судова чиниле три
судије: један потпуковник или мајор, представник војничког сталежа
као председавајући; један капетан војничког сталежа као председник и
водитељ расправе. Обрадом грађе је утврђено да је надлежни командант
Тврђавне команде одређивао лице које води расправе на Војном суду,
који је углавном био Рудолф Фишер (Fischer).
Војни суд односно Војни ратни суд важио је за све чете „на ратишту”,
од почетка ратовања односно мобилизације и важио је за сва утврђена
места односно тврђаве у областима Армије која оперише, за сва места,
која су се налазила под непријатељском претњом за које је надређен
Ратни суд. Уколико се судска власт налазила на копну, такви судови су
називани војни ратни судови. Заједничком војском и Ратном морнарицом
управљало је царско краљевско Ратно министарство у Бечу, које је за свој
рад директно одговарало цару.
Ратно министарство у Бечу је у већини досијеа обавештавало Војни
суд Петроварадин у које затворе су послати осуђеници. У аналитичким
описима, поред језика грађе немачког често ће стајати и мађарски, а
то у већини случајева значи да досије садржи углавном по један лист
документа на мађарском језику куцаном у форми обрасца, који се издавао
као потврда. Ту потврду или образац издавало је Статистичко одељење
које је водило регистар односно водило евиденције о кажњаваним и не
кажњаваним лицима војницима, и које се налазило у Будимпешти. То
одељење о регистру кажњеника обавештавало је Ратно министарство у
Бечу, а оно га је прослеђивало Петроварадинском војном суду.
Петроварадински војни суд судио је војницима и официрима до
краја 1916, односно почетком 1917. године. Након завршетка рата 1918,
односно распадом Аустро-Угарске монархије престала је функција
Петроварадинског војног суда.
Историјат и структура фонда

Грађа фонда Петроварадински војни суд је, према одредбама
међудржавног Споразума, пренета из Ратног архива у Бечу у Архив
Словеније 1977. године, а потом у Архив Војводине. Састоји се од 23
кутије, тачније 2,6 метара грађе. Језик грађе је немачки, мада се могу
пронаћи документа, као и разни обрасци на Мађарском, словенским и
другим језицима. Фонд је категорисан као културно добро од великог
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значаја. Током 2016. године у Архиву Војводине обављено је сређивање
и обрада фонда. Фонд је сређен према редоследу регистратурских
сигнатура и уочено је да неки досијеи недостају. За фонд је завршен
сумарни и аналитички инвентар 2016. године (718 аналитичких описа).
Фонд је организован у 4 организационе јединице „К”, „Е”, „D” и „G”.
С обзиром на то да не постоји објашњење зашто је у ове 4 организационе
групе подељена грађа, претпоставка је да „К” стоји за „Kriegsakte” („ратни
акти”), „Е” за „Eingestellt” („обустава”) у смислу да се судски поступак
обуставља, али не и дисциплински, „D” „Deserteur” за дезертерство и „G”
за „Geschäfstzahl” односно („пословни број/број акта”) или чак за „Gerichtsoffizier” („судски официр”), пошто се у оквиру те групе досијеа види
да је судски официр био лице које води започету расправу, био састављач
извештаја и био предлагач обуставе поступака због недостатка доказа,
непознатих починилаца итд. Такође, предлагао је и повлачење казнених
пријава. Из тога се закључује да је судски официр завршавао започети/
покренути судски поступак, који није ни ушао у процес расправе са нпр.
позивањем сведока итд., тако да та група досијеа не садржи закључке/
пресуде завршених судских расправа, него само извештаје/оптужнице о
покренутом поступку.
Основне карактеристике садржаја

Фонд садржи личне досијее војника, коњаника, тобџија, санитетских
радника, официра, руских ратних заробљеника и осталих, цивилних
радника, добровољаца итд. против којих се по казненим пријавама неког
органа власти, на чијој је територији било почињено недело, покретао
судски поступак у Војном суду Петроварадин. Сви досијеи садрже
оптужнице војника, иако нису сви били осуђени, и нису сви завршили
у затворима. Неки су ослобођени, или кажњени дисциплинском мером,
тако да су ти судски процеси завршени обуставом поступка.
У досијеима лица против којих се водио судски поступак налазе
се документа разних војних установа, јединица, регимента, дивизија и
команди, превасходно документа тврђавних, транспортних, дивизијских,
позадинских команди, затим команде Морнаричке луке, Дунавска и
Железничка команда. Регименте: артиљеријске, пешадијске, хаубичке,
тобџијске итд. Батаљони: саперски, ловачки, минобацачки, као и разне
болнице, заробљенички логори, привредне станице за снабдевање храном
војника и стоке, као и магацини за муниције нпр. у Тителу, оружарнице итд.
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Уз затворску казну, у сваком досијеу се чувају и пресуде у којима
се децидно наводи које дане у месецу, у оквиру издржавања казне, ће
затвореник морати да се придржава поста, тешког рада, као и да борави
у засебном затвору односно самицама и др. Свака пресуда затвора
садржи и опис казне нпр. „казна тешког затвора”. У поступцима који су
били обустављени наведени су разлози, нпр. ако је затвореник дезертер
ухапшен пре суђења, његова команда га је већ кажњавала затвором или
самицом, тако да су ти процеси били на суду обустављани услед већ
извршене казне. Такође, уколико бегунац није могао да буде ухапшен
због недостатка доказа, сведока итд.
Испитивања оптуживаних или сведока одвијала су се у складу
са унутрашњом политиком Војног суда. Петроварадински војни суд
налагао је командама да у оквиру својих команди организују ратне
судове и преиспитују оптуживане односно сведоке догађаја, на основу
постављених питања које им достави Петроварадински војни суд.
Одговоре са саслушања, унутрашњи ратни судови у оквиру команди
достављали су Војном суду у Петроварадину. Тако да се у оквиру грађе
могу пронаћи и документа ратних судова који су фунгирали у оквиру
команди.
У оквиру досија оптуженог постоји документ под називом „протокол
саветовања” (Beratungsprotokoll) у којем су се међусобно саветовали
председавајући суда, водитељ расправе – виши поручник иследник (Oberleutnаntauditor) и три члана судских помоћника (два виша поручника
или два капетана, и поручник) и предлагали висину казне, као и писар,
углавном у чину наредника. Истог дана се одвијало саветовање судија и
доносила пресуда.
Суђења и пресуде су се водиле коректно према свим војницима,
заробљеницима, ма које вере или чина били. Војници су били осуђивани
за дезертерство, самовољна удаљавања из војске на неколико дана, и то
најчешће да би одлазили својим кућама да узору или оберу плодове на својој
земљи, а затим су се сами, својевољно враћали у војску. Уочава се разлика
између дезертерства и самовољног удаљавања, у томе што су се изрицале
блаже казне војницима који су се самовољно удаљавали и самовољно
враћали својим јединицама. Затим, оптужбе због крађа, пијанстава,
злоупотребе службеног положаја, самоповређивања, повређивања
потчињености у војсци односно због одбијања ношења оружја (углавном
назарени) и избегавања извршавања наредбе претпостављених, превара,
шпијунаже (нпр. документа која су била писана ћириличким писмом
била су праћена, пошто је ћирилица била забрањена. Такође, постоје
подигнуте оптужнице против чланова „Народне одбране”), бекства из
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војне болнице, присвајања туђе својине, повреда законских одредби
као и друге. Једино за силовања, појединачна или групна, војници нису
били осуђивани, иако је сачувано неколико докумената која сведоче о
томе, углавном се испостављало да су то била НН лица. Осуђенике је
Петроварадински војни суд или Ратно министарство у Бечу углавном
слао у Тврђавни затвор Петроварадин, гарнизонско место, Војни затвор
Комаром, и Арад у којем је било предвиђено да служе казне и до десет
година. Сачуване су и пресуде смртних казни (стрељањем и вешањем),
у којима је једна извршена, а у већини случајева су смртне казне биле
преиначене у затворске казне од 8–10 година.
Поред досијеа војника фонд садржи и војна досијеа морнара разних
класа, капетана, подофицира, ложача итд., који су били оптуживани за
разне преступе, а који су били део војне посаде на паробродима.
Фонд садржи 23 кутије; у кутијама од 1–3 налази се грађа везана за
1914. годину у којима се оптуженима изричу казне и по 5 година војног
затвора. У кутијама 4–8 је грађа за 1915. годину и од 9–18 за 1916. годину.
Грађа од средине кутије 18–19 је везана за 1917. годину. Кутија 20–22
је везана за грађу за 1914, 1915. и 1916. годину односно за оптужена
лица која су због недостатка доказа ослобођена оптужби, или су се ти
судски поступци завршавали обуставом поступка. Такође, пресуде су
биле блаже, односно казна је изрицана „по мало дана затвора“ или само
дисциплинска мера у оквиру одређених команди. У последњој 23. кутији
фонда налази се грађа везана за 1914. годину у којој се оптужбе или
обустављају или су изречене искључиво казне дисциплинском мером.
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VORWORT
Der Archivbestand „Gericht des Festen Platzes Petrovaradin” (1914–
1917) (Петроварадински војни суд), wird im Archiv der Vojvodina unter
der Nummer 406 aufbewahrt und beinhaltet die Dokumentation dieser
gerichtlichen Instanz aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Der Archivbestand
wird als Kulturgut von großer Bedeutung kategorisiert. Neben oben erwähnter
Bezeichnung dieses Archivbestands, werden in den Archivschriften
und Evidenzen noch die Termine „Festungsgericht Petrovaradin” und
„Militärisches Gericht Petrovaradin” benutzt. Der Archivbestand umfasst
die Periode der Militärgerichtsverhandlungen der Jahre 1914–1916, es lassen
sich aber auch Dokumente aus dem Jahr 1917 finden.
Das Archiv der Vojvodina besitzt leider nicht die Initialdokumente, den
Bescheid über die Entstehung oder Einstellung der Arbeit des Militärgerichtes
in Petrovaradin. Im Kriegsarchiv in Wien, befinden sich die Dokumente
vom „Gericht des Festen Platzes Petrovaradin” (1914–1917), da dieses den
Archivbestand betreffend des Ersten Weltkriegs aufbewahrt. Anhand des
Militärgesetzes und der Übersicht der Amtsblätter kann man ein Bild über
die Gerichtsverfassung bzw. der Strafgerichtsbarkeit, welches für das ganze
Gebiet der Österreich-Ungarischen Monarchie gegolten hat, machen. Die
Strafgerichtsbarkeit schrieb vor, dass sich die Gerichte beim „gemeinsamen”
Militär auf Brigade- und Divisionsgerichte aufteilen, mit dem Obersten
Militärgerichtshof als allerhöchster Instanz.
Das Gericht des Festen Platzes Petrovaradin war sowohl ein Brigade-,
als auch ein Divisionsgericht. Die Brigadegerichte hatten das Recht, die
Verurteilten höchstens mit bis zu sechs Monaten zu bestrafen und das
entweder mit einfachem oder strengen Arrest. Die Divisionsgerichte
waren für Verurteilungen über sechs Monate verantwortlich. Im jüngeren
Archivbestand kann man auf den Dokumenten das Siegel mit der Bezeichnung
„Brigadegericht Petrovaradin” und „Garnisonsgericht Petrovaradin”, finden.
Als dieser Fehler später bemerkt wurde, strich man das Wort „Brigade” durch
und fügte „Festungsgericht Petrovaradin” hinzu bzw. verwendete nur noch
die Bezeichnung „Festungsgericht Petrovaradin” weiter. Die Erforschung
des Archivbestands ergab, dass dieses Gericht eine Art Kombination aus
Brigade- und Divisionsgericht war. Die Verurteilten verbüßten ihre Strafen
meistens in den Militärgefängnissen in Petrovaradin, Komarom im Norden
und in Arad.
Als Untersuchungsrichter und als Verhandlungsleiter konnten nur
Offiziere für den Justizdienst und zwar entweder der Gerichtsleiter selbst oder
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ein von ihm bestimmter, bei Gericht eingeteilter Offizier für den Justizdienst
fungieren. Das Kriegsgericht bestand bei Brigadegerichten aus drei Richtern,
und zwar: aus einem Oberstleutnant oder Major des Soldatenstandes als
Vorsitzenden, einem Hauptmann des Soldatenstandes als Beisitzenden und
dem Verhandlungsleiter. Während der Bearbeitung dieses Archivbestands
wurde festgestellt, dass der zuständige Festungskommandant (meistens war
das Rudolf Fischer) den Verhandlungsleiter am Militärgericht bestimmte.
Militärgerichte oder Feldkriegsgerichte galten von Beginn der
Mobilisierung an für alle Truppen „im Felde“ während eines Kriegseinsatzes,
außerdem galten sie für alle befestigten Plätze im Bereich einer operierenden
Armee, für alle Orte, die unter feindlicher Bedrohung standen und über die
das Kriegsgericht verhängt wurde. Diese Gerichte wurden Feldkriegsgerichte
genannt, sofern diese Gerichtsbarkeit an Land stattfand. Das kaiserlich
-königliche Kriegsministerium in Wien war oberste Verwaltungsinstanz der
gemeinsamen Armee, sowie der Kriegsmarine, die sich direkt dem Kaiser
verantwortete.
Aus den Militärdossiers ist zu entnehmen, dass das Kriegsministerium
mit Sitz in Wien in den meisten Fällen das Militärgericht in Petrovaradin
benachrichtigte, in welche Gefängnisse die Sträflinge geschickt wurden.
Im analytischen Inventar kann man neben der Bestandsprache Deutsch oft
auch noch die ungarische Sprache finden. In den meisten Dossiers ist dabei
nur ein maschinengetipptes Formular in ungarischer Sprache zu finden,
welche als Bestätigung ausgestellt wird. Die Bestätigung oder das Formular
wurde von der Statistischen Abteilung mit Sitz in Budapest (Országos
Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal Budapesten), welches die Evidenzen über die
Straftaten der Soldaten führte, ausgestellt. Diese Abteilung benachrichtigte
das Kriegsministerium in Wien, welches es weiter an das Militärgericht in
Petrovaradin leitete.
Das Militärgericht Petrovaradin führte Verhandlungen mit Soldaten und
Offizieren bis Ende des Jahres 1916 bzw. Anfang des Jahres 1917. Mit dem
Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und nach dem Ende des
Krieges im Jahr 1918 beendete das Militärgericht Petrovaradin seine Arbeit.
Geschichte und Struktur des Archivbestands
Der Archivbestand „Gericht des Festen Platzes Petrovaradin” wurde
gemäß internationaler Bestimmungen 1977 vom Kriegsarchiv in Wien dem
Archiv Sloweniens und danach dem Archiv der Vojvodina übergetragen. Er
umfasst 23 Kartonschachteln bzw. insgesamt 2,6 m Bestand. Die Sprache
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des Archivbestands ist Deutsch, doch es können auch Dokumente wie auch
verschiedene Formulare in Ungarisch, Slowenisch und anderen Sprachen
gefunden werden. Während des Jahres 2016 wurden die Dokumentenordnung
und Bearbeitung des Archivbestands durchgeführt. In Reihenfolge wurde
der Archivbestand den vorgefundenen Signaturen nach geordnet. Dabei
wurde bemerkt, dass einige Nummer bzw. Geschäftzahlen der Dossiers
in der Reihenfolge fehlen. 2016 wurden das analytische Inventar und das
zusammenfassendes Inventar für den gesamten Archivbestand ausgearbeitet
(insgesamt 718 analytische Inventare).
Der Archivbestand ist in den vier Einheiten „К”, „Е”, „D” und „G”
organisiert. Es gibt keine Erklärung für diese Einteilung. Vermutet wird, dass
„К” für „Kriegsakte”, „Е” für „Eingestellt” (Einstellung des Gerichtsverfahrens,
aber nicht des Disziplinarverfahrens), „D” für „Deserteur” und „G” entweder
für die „Geschäftszahl” oder sogar für den „Gerichtsoffizier” steht, weil man
aus dieser Gruppe von Dossiers schließen kann, dass der Gerichtsoffizier als
Verhandlungsleiter der begonnenen Verhandlung fungiert hat. Außerdem
verfasste er die Berichte und schlug die Einstellung des Verfahrens wegen
Mangeln an Beweisen oder unbekannten Tätern vor usw. Gleichfalls
suggerierte er die Zurücknahme der Strafanzeige. Aus all dem wäre zu
schließen, dass der Gerichtsoffizier die begonnenen Gerichtsverhandlungen,
welche nicht zum Prozess kamen, beendete. Beispielswiese kam es nicht
zur Ladung von Zeugen usw., sodass diese Kategorie keine Beschlüsse oder
Urteile von beendeten Gerichtsverhandlungen beinhaltet, sondern nur die
Berichte oder Anklagen über das eingeleitete Verfahren.
Die inhaltlichen Grundzüge des Archivbestands
Der Archivbestand beinhaltet persönliche Dossiers von Soldaten, Ulanen,
Kanonieren, Sanitätern, Offizieren, russischen und anderen Kriegsgefangenen,
Zivilarbeitern, Freiwilligen usw., gegen welche auf Grund der Strafanzeige
jener Behörde, auf dessen Territorium die Strafe verübt wurde, ein
Gerichtsverfahren beim Militärgericht Petrovaradin eingeleitet worden war.
Alle Dossiers beinhalten die Anklagen gegen die Soldaten, aber es wurden
nicht alle verurteilt oder in Gefängnisse geschickt. Einige von ihnen wurden
frei gesprochen oder durch ein Disziplinarverfahren bestraft, so dass solche
Gerichtsprozesse mit der Verfahrenseinstellung endeten.
In den Dossiers der Personen, gegen welche das Gerichtsverfahren
eingeleitet wurde, befinden sich die Dokumente von verschiedenen
Militäreinrichtungen, Kompanien, Regimentern, Divisionen und
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Kommanden, vor allem die Unterlagen des Festungs-, Transport-, Divisions
- und Etappenkommandos, dann des Marinekommandos, des Donau- und
Zugskommandos. Des Weiteren von Regimentern: Artillerie, Infanterie,
Haubitzen, Kanonen usw., von Bataillons: Sappeure, Jäger, Mörser, wie auch
von verschiedenen Spitälern, Gefangenschaftslagern, Verpflegungsmagazine,
wie auch Munitionslager und Zeughäuser.
Neben der Dokumentation der Gefängnisstrafe werden in jedem
Dossier z.B. auch folgende Unterlagen aufbewahrt: Urteile, in welchen
genau vorgeschrieben wurde wie die Strafe verbüßt werden soll, bzw. an
welchen Tagen im Monat der Strafvollstreckung gefastet werden soll, ob
der Sträfling hartes Lager oder sogar Einzelarrest bekommt usw. Jedes
Gefängnisurteil beinhaltet die Beschreibung „schweren Kerkers”. Verfahren
wurden aus verschiedenen Gründen eingestellt, z. B. wenn der Sträfling als
Deserteur bereits vor Beginn des Gerichtsverfahrens verhaftet wurde und von
seinem Kommando entweder mit Gefängnisstrafe oder Einzelarrest bestraft
worden war und die Strafe bereits vollstreckt wurde. Gleichfalls wurden
Gerichtsverfahren eingestellt, wenn der Deserteur nicht ausfindig gemacht
bzw. verhaftet werden konnte, oder unter Mangel an Beweisen usw.
Die Vernehmungen der Beschuldigten oder der Zeugen wurde gemäß den
Regeln des Militärgerichts vorgenommen. Das Militärgericht Petrovaradin
verordnete den Kommanden, dass sie im Rahmen ihrer Kommanden
Kriegsgerichte aufbauen und die Beschuldigten bzw. die Zeugen der Taten
anhand vorgeschriebener Fragen, die ihnen das Militärgericht Petrovaradin
zukommen ließ, verhören sollten. Die Antworten aus den Verhören wurden
an das Militärgericht Petrovaradin zurückgesendet. So findet man innerhalb
des Archivbestands Dokumente von Kriegsgerichten die im Rahmen von
Kommanden fungierten.
Im Rahmen der Dossiers werden diese Dokumente unter der Bezeichnung
„Beratungsprotokoll” aufbewahrt, aus welcher geschlossen werden kann,
dass sich die Vorsitzenden, der Verhandlungsleiter, der Oberleutnantauditor
oder Hauptmannauditor und die drei Mitglieder des Militärbeisitzes (zwei
Oberleutnant oder zwei Hauptmänner und ein Leutnant) gegenseitig
beraten haben und das Strafausmaß vorschlugen. Anwesend war auch der
Schriftführer, meistens im Range eines Feldwebels oder Wachtmeisters. Am
selben Tag fanden die Beratungen der Richter und die Urteilsverkündigung
statt.
Die Gerichtsverhandlungen und Urteile wurden gegen alle Soldaten und
Gefangenen, egal welchen Ranges (Charge) oder Religion sie angehörten,
geführt. Die Soldaten wurden verurteilt wegen Fahnenflucht (Deserteure) oder
eigenmächtiger Entfernung (sie arbeiteten in dieser Zeit vor allem zu Hause
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bei der Ernte mit, danach kehrten sie wieder freiwillig in die Kasernen zurück).
Es besteht ein wahrnehmbarer Unterschied zwischen der Fahnenflucht und
der eigenmächtigen Entfernung, bei der niedrigere Strafen verordnet wurden.
Gleichfalls beinhalten die Dossiers Anklagen wegen Diebstahls, Trunkenheit,
Missbrauch des Dienstamtes, Selbstverstümmelung, Subordinationsverletzung
(meistens seitens der Nazarener) und Nichtbefolgung von Befehlen, Betrug,
Spionageverdacht (z. B. wurden die Dokumente oder Briefe in kyrillischer
Schrift verfolgt, da die kyrillische Schrift verboten war. Ebenso bestanden
erhobene Anklagen gegen Mitglieder der „Narodna odbrana”), der Flucht
aus Militärspitälern, Aneinigung fremden Eigentums, Nichtbefolgung des
Einberufungsbefehls, Feigheit, Verletzung der Gesetzesbestimmungen und
anderes. Einzig wegen Vergewaltigung (Notzucht), einzeln oder in Gruppe
begangen, wurden die Soldaten nicht verurteilt. Obwohl einige Dokumente
sich damit beschäftigen, wurden am Ende immer Unbekannte als Täter
vermerkt. Das Festungsgericht Petrovaradin oder das Kriegsministerium
in Wien sendeten die meisten Sträflinge in die Festungsstrafanstalt in
Petrovaradin, in die Garnisonsorte, in die Militärgefängnisse in Komarom
und Arad. In letzterem war die Vollstreckung von Strafen bis zu zehn Jahren
vorgesehen. Es wurden auch Urteile über Todesstrafen aufbewahrt (durch
Erschießung oder Erhängung), jedoch wurde nur eine Todesstrafe vollzogen,
da in den meisten Fällen die Todesstrafen durch Gefängnisstrafen von 8 bis
10 Jahren ersetzt wurden.
Neben den Soldaten-Dossiers beinhaltet der Archivbestand die Dossiers
von Militärbesatzungen auf Dampfschiffen: Marinesoldaten verschiedener
Klassen, Kapitänen, Unteroffizieren, Heizern usw., die wegen verschiedener
Verstöße angeklagt wurden. Das Archiv bewahrt 23 Schachteln auf; in den
Schachteln Nr. 1–3 befindet sich das Archivgut für das Jahr 1914, in welchem
Strafen von bis zu fünf Jahren Militärgefängnis ausgesprochen wurden. In
den Schachteln Nr. 4–8, befindet sich das Archivgut für das Jahr 1915, und in
den Nr. 9–18 für das Jahr 1916. Das Archivgut der Schachteln Nr. 18–19 ist
an das Jahr 1917 gebunden. Die Schachteln der Nr. 20–22 decken die Jahre
1914, 1915 und 1916 bzw. die Anklagen, die wegen Mangel an Beweisen
fallen gelassen wurden oder die Gerichtverhandlungen, die mit Einstellung
des Verfahrens endeten, ab. Später im Krieg wurden die Urteile milder
bzw. wurden „wenig Tage an Gefängnis“ als Strafen ausgesprochen oder
es wurde nur eine Disziplinarstrafe im Rahmen der Kommanden vollzogen.
Die letzte Schachtel mit der Nr. 23 bewahrt das Archivgut für das Jahr 1914
auf, in dem entweder die Anklage fallen gelassen wurde oder ausschließlich
Disziplinarstrafen ausgesprochen wurden.
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ПЕТРОВАРАДИНСКИ ВОЈНИ СУД
(1914–1917)
Аналитички инвентар

РАТНА АКТА (Kriegsakte)
1914. ГОДИНА
КУТИЈА 1

1.

2.

3.

1914. август 8, Петроварадин				
К 1/14
Ђорђе Грујић, резервни пешадинац, припадник Пешадијске регименте (у даљем тексту Пеш. рег. број 70), рођен у Сусеку, срез Илок,
Сремска жупанија, ухапшен од стране Војне полиције (Patrouille)
због кривичног дела побуне, пошто је у току мобилизације 27. јула
1914. године испред стражарске станице (Stationswache) и осталих
војника, као и испред каснијих сведока резервног каплара Адама
Вуковића, рођ. у Шаренграду, срез Илок, Сремска жупанија, и резервног пешадинца Стеве Пужића викао: „Ја не идем против краља
Петра, нити против наших” са којима се и тукао јер је био пијан.
Осуђен на две и по године затвора.
Немачки							
46 листова
1914. август 8, Петроварадин				
К 2/14
Светозар Чобановић, допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у Карловчићу, срез Земун, Сремска
жупанија, оптужен због повређивања потчињености у војсци
(Subordinationsverletzung) одбивши наредбу команданта чете поручника Милана Мојсиловића да узме оружје у руке, правдајући се
да му то као назарену вера не дозвољава. Осуђен на четири године
затвора.
Немачки 						
33 листа
1914. август 12, Петроварадин			
К 3/14
Жарко Ђорђевић, резервни каплар Пеш. рег. бр. 70, рођен у ме-
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сту Војка, срез Стара Пазова, Сремска жупанија, оптужен због
повређивања потчињености у војсци одбивши наредбу команданта чете поручника Карла Бохача (Bohač) да узме оружје у руке,
правдајући се да му као назарену вера не дозвољава. У прилогу
извод из војничког досијеа који садржи детаљан опис војника и
напредовања у војној служби итд. Осуђен на пет година затвора.
Немачки 						
31 лист
4.

5.

6.

7.
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1914. август 12, Петроварадин			
К 4/14
Бранко Грујић, рођ. у месту Војка и Јозеф Мајерски (Majerski) рођ.
у месту Љуба, срез Илок, Сремска жупанија, допунски резервни
пешадинци, припадници Пеш. рег. бр. 70, до сада неосуђивани, оптужени због повређивања потчињености у војсци одбивши наредбу резервног командира вода Саве Јефтића да узму оружје у руке,
правдајући се да им као назаренима вера не дозвољава. Осуђени на
пет година затвора.
Немачки 						
36 листова
1914. август 12, Петроварадин			
К 5/14
Гашпар Данингер (Daninger) допунски резервни пешадинац, припадник Војног радног одељења Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту
Чонопља, срез Сомбор, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен због
повређивања потчињености у војсци одбивши наредбу резервног
поручника Антона Сехака (Sehak) да са осталим војницима копа
земљу и доноси воду у недељу, правдајући се да је воду доносио, а
да му вера као назарену не дозвољава копање недељом. Осуђен на
годину дана затвора.
Немачки							
27 листова
1914. септембар 2, Петроварадин			
К 6/14
Душан Видић, резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
6, рођ. у Новом Саду, оптужен за ремећење јавног реда (Störung
der öffentlichen Ruhe) односно за јавни злочин против морала
(öffentliche Sittlichkeit), зато што је у Кантини горње Тврђаве Петроварадин пред осталим присутним војницима у пијаном стању
викао: „Напред Србија!” Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
51 лист
1914. фебруар 3, Петроварадин			
К 7/14
Јозеф Ернст (Ernst), резервни поручник, припадник Пеш. рег.

бр. 70, рођ. у месту Паланка (Бачко-бодрошка жупанија), оптужен од стране свог бившег команданта чете поручника Миливоја
Богичевића, за повређивање потчињености у војсци одбивши
наредбу Команде чете да из Новог Сада, у којем је пребивао код
родбине, пребаци пребивалиште у Петроварадин. Оптужен је и за
кукавичлук (Feigheit) избегавајући наредбу поручника Богичевића
да умаршира у чету на Венцу (мисли се на Иришки венац), као и
наредбу потпоручника Кулханека (Kulhanek) да из Мајдана оде на
Венац. Ставља му се на терет да је због кукавичлука испалио метак
у мрак, доводећи у опасност војнике итд. Због мањка образложења,
као и због болести леве ноге, температуре и грознице у време наредби је био код лекара који све то и потврђује, као и други војници
сведоци у корист Јозефа Ернста, случај се обуставља.
Немачки, мађарски					
84 листа
8.

9.

10.

1914. септембар 2, Петроварадин			
К 8/14
Јурај Чипкар (Csipkar), допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Гложан (Dunagalos), срез
Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен због повређивања
потчињености у војсци одбивши наредбу каплара Светозара
Ћирића да узме службено оружје у руке због вере којој припада –
назарен. Осуђен на четири године затвора.
Немачки							
28 листова
1914. септембар 2, Петроварадин			
К 9/14
Емил Момчиловић пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Крчедин, срез Стара Пазова, Сремска жупанија, оптужен
због повређивања потчињености у војсци, одбивши наредбу Алфреда Зингера (Singer) наредника да узме службено оружје у руке
због вере којој припада – назарен. Ратно министарство из Беча
обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да је Емилу
Момчиловићу одређен Војни затвор у месту Арад на три године. У
прилогу Извод из досијеа регрута итд.
Немачки 						
29 листова
1914. новембар 17, Петроварадин			
К 11/14
Љубомир Коларов пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Старом Футогу (Ofutak, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија)
оптужен за побуну, јер је у борделу у Новом Саду, у пијаном
стању, наређивао клавијатуристи Андору Штајну (Stein), да сви-

29

ра „Милетићев марш” и руску химну, пошто је овај свирао само
немачке и мађарске песме. Коларов је прешао меру „пристојног
понашања“ зато што је наређивао клавијатуристи да свира наручене песме пред осталим војницима. Осуђен на 60 дана затвора.
Немачки, мађарски
				
31 лист
11.

12.

13.
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1914. август 3, Петроварадин				
К 12/14
Вељко Добановачки каплар, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Каћ, срез Тител, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен због
ширења неповољних вести у вези са војним стварима у болници
(српски Конвикт) у Новом Саду, у којој је био смештен због повреде десне руке. Директор болнице професор др Милан Петровић
строго је забранио лекарском особљу да причају о војним стварима са болесницима, а болеснике у свакој соби чека посебно
„Обавештење“ да о војним стварима не смеју да разговарају ни са
својим посетиоцима. Сведоци да је оптужени разговарао са својим
посетиоцима о војним стварима су болесници стационирани поред кревета оптуженог: Милош Стојшић, пешадинац Пеш. рег. бр.
6 и Никола Јовановић, пешадинац Пеш. рег. бр. 70. Закључним
извештајем судског официра Команде утврђеног места Петроварадин предмет се обуставља због недовољно доказа, а наведени
оптужени се усмено обавештава од стране надлежног команданта.
Немачки							
10 листoва
1914. септембар 12, Петроварадин			
К 15/14
Милош Нинков, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Силбашу (Szilbacs, срез Паланка, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен због повређивања потчињености у војсци, одбивши наредбу
команданта своје чете Патричка (Patricska), да узме оружје у руку
пошто му вера не дозвољава – назарен. Два пута због истог деликта бива осуђен од стране Гарнизонског суда у Будимпешти на шест
и 12 месеци затвора.
Немачки, мађарски					
31 лист
1914. септембар 12, Петроварадин			
бр. К 16/14
Павел Бичјар (Bicsjar) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш, рег. бр. 6, рођен у месту Кисач, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен због повређивања потчињености у војсци,
одбивши наредбе поручника и наредника (не пише којих) да узме
оружје у руке, јер му вера не дозвољава – назарен. Ратно министар-

ство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да
је Бичјар осуђен на две године затвора у Комарому.
Немачки, мађарски					
30 листова
14.

15.

16.

17.

1914. септембар 12, Петроварадин			
К 17/14
Пал Ковач (Kovacs) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Кулпин (Kölpeny, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен због повређивања потчињености
у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након мобилисања, јер му
вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да је осуђени послат у
војни затвор у Комаром. Осуђен на четири године затвора.
Немачки, мађарски					
27 листова
1914. септембар 12, Петроварадин			
К 18/14
Михаљ Жилаи (Zsilai) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Кулпин, оптужен због повређивања
потчињености у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након
мобилисања, јер му вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да
је осуђени послат у затвор у Комаром. Осуђен на две године затвора.
Немачки, мађарски					
28 листова
1914. септембар 12, Петроварадин			
К 19/14
Мишо Снида (Sznida) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Кулпин, оптужен због повређивања
потчињености у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након
мобилисања, јер му вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да
је осуђени послат у војни затвор у Комаром. Осуђен на четири године затвора.
Немачки, мађарски
				
27 листова
1914. септембар 9, Петроварадин			
К 20/14
Стефан Стејић допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 6, рођен у месту Деспотово (Ur Szentivan, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен због повређивања потчињености
у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након мобилисања, јер му
вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавеш-
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тава суд Команде утврђења Петроварадин, да је осуђени послат у
војни затвор у Комаром. Осуђен на три године затвора.
Немачки, мађарски
				
29 листова
18.

19.

20.

21.
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1914. септембар 12, Петроварадин			
К 21/14
Јозеф Шустер (Schuster) резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у месту Пивнице (Pinczéd/Pinzet, срез Оџаци, Бачко-бодрошка жупанија) оптужен због повређивања потчињености
у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након мобилисања, јер му
вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да је осуђени послат у
војни затвор у Комаром. Осуђен на пет година затвора.
Немачки, мађарски 					
33 листа
1914. септембар 12, Петроварадин			
К 22/14
Милан Мркушић допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Тител, оптужен због повређивања
потчињености у војсци, одбивши да узме оружје у руке, након
мобилисања, јер му вера не дозвољава – назарен. Ратно министарство из Беча обавештава суд Команде утврђења Петроварадин, да
је осуђени послат у војни затвор у Комаром. Осуђен на три године
затвора.
Немачки, мађарски					
31 лист
1914. септембар 18, Петроварадин			
К 24/14
Јован Шајновић допунски резервни каплар, Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Земун, Ференц Демеши (Dömösi), резервни пешадинац,
припадник Пеш. рег. бр. 46, рођен у Земуну, ухапшени у Старој
Пазови од стране Јосипа Мишчевића полицијског комесара (редарственог повереника) и редара Андраша Крижана (Križan) и Паула Фолцана (Folcan) под сумњом да су шпијуни су задржани у
притвору. У недостатку доказа поступак оптужених због сумње на
шпијунажу је обустављен на основу наредбе команданта Команде
утврђења Петроварадин.
Немачки, хрватски
				
22 листа
1915. мај 2, Петроварадин 1915.			
К 27/14
Адам Вирт (Wirth) пешадинац и командир вода у Одељењу за
транспорт Пеш. рег. бр. 23, рођен у граду Сегедину (Szeged),
осуђиван због дезертирања, разних малверзација фалсификовања,

крађе и убиства и то 6 пута. Године 1904, на осам дана затвора, и
1906. на 14 дана затвора, осуђен од стране Окружног суда Апатин, а 1911, на седам месеци затвора, 1912 на годину дана затвора, и 1913, на три месеца затвора, од суда у Сомбору због крађа;
између осталог због крађе кларинета од Јаноша Пастора (Pasztor) у
Шандоргфалви (Sandorfalva, Потиски овострани срез, Чонградска
жупанија). Такође, 1914. године бива оптужен и од Гарнизонског
суда у Будимпешти због дезертирања, на 15 дана засебног затвора.
Због убиства заробљене Српкиње у Шапцу 22. августа 1914. године, коју је заробила Пеш. рег. бр. 44, и држала у пријемној соби
страже у којој је био и Вирт, који ју је наводно убио у самоодбрани,
а није био ни у надлежности нити у својој јединици, само се ту затекао и тиме прекршио право нужне одбране. Нигде не пише име
Српкиње. Ослобођен оптужбе. На основу мишљења вештака горе
оптуженог треба сместити у болницу за душевне болеснике.
Немачки, хрватски				
129 листoва

КУТИЈА 2

1.

1914. децембар 24, Петроварадин			
К 31/14
Милован Војкић допунски резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 70, рођен у месту Шимановци, срез Земун, Сремска жупанија,
оптужен због повређивања потчињености у војсци и дезертерства.
Команда Маршевског батаљона (Marschbataillonskommando) је
наредила Војкићу, који се налазио у склоништу у Сурчину (срез
Земун, Сремска жупанија), да натовари остављену војну опрему страже на „сурчински вагон” и пошаље јединици у Батајницу
(срез Земун, Сремска жупанија). Пошто нису нашли стражарску
јединицу, кренули су преко Земуна у којем су преспавали и под
употребом силе Саве Милутиновића, заповедника десетине, предати српској војсци са комплетно натовареним „сурчинским вагоном” и наређењем да се пресвуку у цивилну опрему. Војкић се према сопственим наводима, након два дана, тајно искрао из Земуна
јавивши се следећој војној станици у Шимановцима, једном капетану артиљерије (не пише име) са којим је наставио у Инђију (срез
Рума, Сремска жупанија), затим возом у Петроварадин, наводећи
да није знао за тајне планове претпостављеног Милутиновића. Ко-
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мандант Команде утврђења је након истраге обуставио судски поступак против Војкића, који се вратио после два дана.
Немачки 						
15 листoва
2.

3.
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1914. октобар 22, Петроварадин			
К 33/14
Илеш Игришан (Igrisán), рођен у месту Печка (Pécska, срез Арад,
Арадска жупанија) и Јанош Чокан (Csokán) рођен у месту Муска
(Muszka, срез Вилагош, Арадска жупанија) допунски резервни
пешадинци војног Радног одељења Пеш. рег. бр. 33, оптужени за
крађу покретних ствари (мараме, ташну, пешкире, свећу, шећер,
тегле са компотима итд.) из куће пароха Николе Милешевића из
Каменице (срез Ириг, Сремска жупанија). Игришан осуђен на осам
месеци затвора, а Чокан на пет месеци.
Немачки, мађарски, хрватски 			
67 листoва
1915. јануар 2, Петроварадин				
К 35/14
Димитрије Давидовац, резервни пешадинац Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Новом Саду, оптужен због самовољног удаљавања из војске односно резервне војне болнице у Новом Саду и сумње на шпијунажу.
Казнена пријава (Strafanzeige) резервне болнице у Новом Саду
(Reserve Spital) којом се потврђује удаљавање оптуженог, затим
привођење од стране тајног полицајца, који га је пронашао у борделу, затим вратио у болницу и након опоравка спровео у затвор
касарне „Франц Јозеф” (Franz Josef) Команде утврђења Петроварадин у којем остаје до демобилизације. Извештај Новосадске
капетаније граничне страже (Grenzwachhauptmannschaft) у којем
се саопштава да се горе наведени почетком јуна 1914. године, дошавши из Србије у Угарску у Нови Сад, добровољно јавио Рег.
бр. 6, батаљон бр. 4, да надокнади две вежбе са оружјем, које је
пропустио у одсуству од 7 година и тиме ублажио казну коју је починио као дезертер. При саслушању горе наведени изјавио је да се
пре неколико година доселио у Србију тражећи посао као четкар
(Bürstenbinder), који није нашао. У јесен 1912. године добровољно
се пријављује у српску војску, учествовао је у многим борбама
против Турака, касније Бугара. Након завршетка рата постаје капетан страже (Wachtmeister) у војно организованој српској граничној
стражи. У том чину бива прекомандован на албанску границу, на
којој је видео официре Монархије. Пошто је увидео да ће евентуално морати да се бори против наших официра, дезертирао је
1913. године у правцу места Шабац, па Кленак (срез Рума, Срем-

ска жупанија) за Нови Сад, где се добровољно јавио 6. Регименти.
Дао је изјаву о војним односима Србије и припремама, као и интересантан извештај ко је све од угледних Новосађана постављен за
шпијуна од стране српског војног руководства у Скопљу (Üsküb).
Нека имена наводи нека не наводи. Тврди да су Срби у мају
1914. године убацили неколико шпијуна у Монархију: 1) Павла
Давидовца, поручника дезертера Пеш. рег. бр. 70, који се издаје
под лажним именом Петар Марковић, 2) Мирка Петричка (Petricsko), поручника дезертера чешког порекла и 3) Недељка Петровића
поручника из Ваљева. Српска погранична стража има многобројне
резервисте из Босне од којих је навео четворо, а не налазе се у
овом извештају. Командант батаљона и саветник пограничне
страже сматрају да је он сумњив и убачен у аустроугарску војску
као шпијун не својом вољом. Сви извештаји Давидовца налазе се
у архиви 4. Батаљона, Пеш. рег. бр. 6, под бројем 261/1914. Осуђен
на 30 дана затвора.
Немачки, мађарски					
49 листoва
4.

5.

1914. новембар 3, Петроварадин			
К 42/14
Александар Фратричевић (негде пише Фртичевић), резервни заповедник десетине транспортног одељења Пеш. рег. бр. 33, рођен у
граду Араду, оптужен због повреде дужности за време стражарске службе (Pflichtverletzung im Wachdienst). Тако што је користећи
свој службени положај, у гостионици у Петроварадину – Мајур
(Mayerhof / Ludwigstal – Ljudevitov dol) покушао да обмане двојицу
становника Петроварадина Јозефа Ладија (Lady) гостионичара и
Андрију Псенишњака, тако што је хтео да уз претње одузме коња,
којег је гостионичар добио на чување од полицајца – који је ухапсио Милоша Боћарца и одвео га у полицију сумњајући да га је он
бесправно присвојио, јер није имао потребне папире за коња као
доказ власништва. Фратричевић је хтео да га узме и прода у своју
корист на штету других. Осуђен на десет месеци затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
46 листoва
1914. октобар 22, Петроварадин			
К 44/14
Маћаш Кеблецки (Köbloczki) допунски резервни пешадинац
војног Радног одељења Пеш. рег. бр. 23, рођен у Мадарашу (BacsMadoros, срез Бачалмаш, Бачко-бодрошка жупанија) оптужен због
повреде дужности за време стражарске службе (Pflichtverletzung im
Wachdienst). За време страже на стражарском пункту на улазу у ме-
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сто Буковац (срез Стара Пазова, Сремска жупанија), проверавајући
пропуснице о дозволи проласка (Passierscheine – пропуснице за излазак и улазак у град) како за цивиле тако и за војнике, тражио је
од цивила који су се враћали из својих винограда са младим вином,
да му дају да пије вина и толико се напио да је почео да тражи и
од војника вина, и када му не дају узимао и задржавао њихова документа. Осуђен на осам месеци затвора.
Немачки, мађарски					
25 листoва
6.

7.
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1914. децембар 30, Петроварадин			
К 49/14
Антон Рудорфер (Rudorfer) морнар кормилар Ратне морнарице
(Kriegsmarine), рођен у граду Брашов (Kronstadt, Трансилванија),
оптужен за проневеру новца за исхрану који је присвојио од других војника, као и због тога што се није јавио Бродској инспекцији
при уласку и изласку са ратног брода „Баухаус” („Bauhaus”), када
је добио допуст да изађе у град Нови Сад. Затим, зато што је наредбу да донесе уље и напуни лампе, он је грешком донео петролеј
и тиме изложио брод опасности да изгори, као и због других проблема које би настале у случају да ватра захвати просторију са
муницијом, као и то да се оглушио на казну забране изласка са
брода 14 дана, и после два дана забране изашао са брода кришом
се враћајући у вечерње сате. Команда Морнаричке луке у Петроварадину (Marine-Etappenstationskommando-Petrovaradin) одговара
Суду Команде утврђеног места Петроварадин на основу њиховог
упита и извештава о горе наведеним стварима, изјавама сведока,
као и о томе да је Ратна морнарица преузела ратни брод који носи
ратну заставу. Осуђен на месец дана затвора.
Немачки							
64 листа
1915. јануар 2, Петроварадин				
К 51/14
Рихард Бајвајс (Beiweis), шофер транспортне дивизије
(Traindivision), рођен у месту Еберштајн (Eberstein, Корушка)
оптужен за изазивање опште опасности (Verbrechen gegen die
körperliche Sicherheit) наносећи слушкињи Францишки Кугли
(Kugli) телесне повреде опасне по живот, неопрезним чишћењем
свог напуњеног револвера, испаливши хитац из пиштоља, након
којег се добровољно пријавио. Суд Команде утврђеног места Петроварадин обавештава Транспортну дивизију бр. 13, да је командант утврђеног места Петроварадин наредио да се судски поступак
против Бајвајса води са слободе, односно да се обустави судски

поступак. Налаже се казна од 21 дана засебног затвора и узимање
у обзир његове заслуге у борама против непријатеља.
Немачки, мађарски					
20 листoва
8.

9.

10.

11.

1915. март 24, Петроварадин				
К 52/14
Јохан Брајтвизер (Breitwieser) резервни старешина страже Команде стана (Wachtmeister der Trainzugskommando (Traindivision broj
13, Транспортна дивизија), рођен у месту Нови Врбас (Ujverbász,
срез Кула, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен за изазивање опште опасности у Новом Саду у дрвеној грађевини која служи као
спаваона (Remise) у којој се налазила неколицина војника, извукао
напуњен службени пиштољ, њиме махао около, и случајно испалио хитац у десно колено пешадинца Михаља Фаркаша (Farkas),
из Пеш. рег. бр. 6, и учинио га трајно неспособним за рад. Осуђен
на шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
66 листoва
1914. новембар 6, Петроварадин			
К 53/14
Иштван Доша (Dosa), допунски резервни пешадинац Пеш. рег.
бр. 32, рођен у месту Будакеси (Budakeszi, Пилишки доњи срез,
Пештанска жупанија) оптужен да је покрао другара војника
(Kameradschaftsdiebstahl) Леополд Клајна (Klein), који је спавао
до њега, укравши му 30 круна, које је прокоцкао. Осуђен на пет
недеља затвора укључујући притвор.
Немачки, мађарски					
36 листoва
1914. новембар 6, Петроварадин			
К 54/14
Михаљ Сабо (Szabő), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37,
рођен у месту Бихарпушпек (Biharpüspök, срез Зенхал, Бихарска
жупанија), оптужен за крађу личних ствари од војника, осуђен
на затворску казну од три месеца и у затвору покрао другог
заробљеника (Симић).
Немачки, мађарски					
48 листoва
1914. новембар 3, Петроварадин			
К 55/14
Карл Кухајда (Kuhajda) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Паланка оптужен за крађу ципела
итд. од другара војника и самовољног удаљавања из војске, за које
треба установити околности, да ли се удаљио због безвољности да
служи војсци или због страха од непријатеља. Због самовољног
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удаљавања осуђен на два месеца затвора, за наводну крађу је
ослобођен.
Немачки, мађарски					
58 листoва
12.

13.

14.

15.
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1914. новембар 6, Петроварадин			
К 57/14
Емерих Куртан (Kurtan) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Бихарнађбајом (Biharnagybajom,
срез Шарет, Бихарска жупанија), оптужен за неодазивање на
наредбу војног позива односно избегавање мобилизације. Осуђен
на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
33 листа
1914. новембар 6, Петроварадин			
К 58/14
Андраш Брњак (Brnjak/Bernyak) допунски резервни пешадинац,
припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Шољомкепештеш
(Solyomköpestes, срез Елесд, Бихарска жупанија) оптужен за
неодазивање на наредбу војног позива односно избегавање
мобилизације. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
32 листа
1914. новембар 6, Петроварадин			
К 59/14
Теодор Балс (Bals) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Фелшекочуба (Felsökocsuba, срез
Васкох, Бихарска жупанија) оптужен за неодазивање на наредбу
војног позива односно избегавање мобилизације. Осуђен на три
месеца затвора.
Немачки, мађарски					
30 листoва
1914. децембар 16, Петроварадин			
К 64/14
Еуген Комлос-Кац (Komlos-Katz) допунски резервни пешадинац,
припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у граду Великом Варадину
(Nagy Varad, Бихарска жупанија), оптужен због повређивања
потчињености у војсци, ескивирајући премештај, допунског
Батаљона (Ersatz Bataillon) којем је припадао из Великог Варадина
за Петроварадин. Иако је био одређен да се са првом јединицом,
од три групе јединица у којима су били распоређени војници,
премести из Великог Варадина у Петроварадин, он је то тек са
трећом јединицом учинио. Постоји сумња да је хтео да у потпуности избегне премештај и остане у родном месту, као и покушаји и
залагања његове сестре (подмићивањем) да добије канцеларијски

посао, како би остао у родном месту. У прилогу Пуномоћ којом се
опуномоћује адвокат др Оскар Мајер (Mayer) у Новом Саду да ће
заступати оптуженог. Осуђен на 21 дан засебног затвора и месец и
по дана затвора.
Немачки, мађарски					
45 листoва
16.

17.

18.

1915. фебруар 25 , Петроварадин			
К 65/14
Јохан Штафел (Staffel), допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у Великом Варадину, оптужен за превару
и да се самоиницијативно унапредио у каплара, након што је изгубио војну књижицу издата му је легитимација са унапређењем у
каплара чију је функцију и обављао до хапшења налази се у притвору док се не донесе одлука. Изјављује да је дошло до забуне и
да је спреман да врати новац, који је добијао на унапређено звање
и исправи насталу штету. Осуђен на две године затвора, уз новчану
казну, коју ако не буде имао да плати рачунаће му се још дани затвора и пет година губитак права на функције.
Немачки, мађарски
				
44 листа
1915. јануар 13, Петроварадин			
К 66/14
Хајнрих Јауце (Jautze) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 94, рођен у месту Герсдорф (Чешка), оптужен за дезертерство
и занемаривање службених прописа, да се за време марша од Руме
до Митровице, без одобрења, одвојио од своје јединице. Ухваћен
од стране Кантонске страже (Kantonierungswache). Допис суда
Групне команде за Срем (Gericht des k. u . k. Gruppenkommandos
für Syrmien) упућен Пеш. рег. бр. 94 у Петроварадину у којем извештава о детаљима хапшења оптуженог и налаже да се испитају
околности под којима је дезертирао и одговори на питања наведена
у Извештају. Осуђен на три године затвора укључујући и два месеца притвора.
Немачки, чешки 					
51 лист
1914. новембар 30, Петроварадин			
К 67/14
Адалберт Макра (Makra) војник превозник, припадник Понтоњерске
јединице бр. 50 (Kriegsbrückenequipage) за припрему моста, рођен
у месту Ђeрсабатхеђ (Györszabthegy, Ђерска жупанија), оптужен за
непоштовање наредбе каплара Франца Левија (Löwy) да се према
њему понашао без респекта и да му је претио да ће га пробости.
Сукоб избио након што је оптужени донео само 2 кг шећера уместо
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3 кг, и што је након изјава сведока слагао да му је шећер украден.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
37 листoва
19.

20.

21.

22.

23.
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1914. децембар 10, Петроварадин			
К 72/14
Иштван Чеслар (Cseszlar) допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Баја (Бачко-бодрошка жупанија),
оптужен за дезертерство, пошто је дезертирао док је ишао по дрва
на Тврђаву Петроварадин, са другим војником Антоном Мајером
(Majer), којем је рекао да иде само да види мајку која га чека у Новом Саду и да се брзо враћа. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
48 листoва
1914. август 21, Петроварадин			
К 77/14
Ференц Жидај (Zsidai) каплар Дивизије за превоз (Traindivision)
бр. 6, рођен у месту Чалар (Csalar), оптужен због јавног вршења
насиља и изнуде над Катицом Даниловић у њеном стану у Иригу,
коју је ударио сабљом (Säbel) по руци, јер није желела да му да
новац, који јој је он на силу одузео. Осуђен на осам месеци затвора
у засебној ћелији.
Немачки, мађарски, хрватски				
64 листа
1914. децембар б. д., Петроварадин			
К 78/14
Александар Наранчик (Narancsik) допунски резервни каплар Пеш.
рег. бр. 23, рођен у месту Бачалмаш (Bacsalmas, Бачко-бодрошка
жупанија), оптужен против јавног морала и за проневеру новца
коју је примио од својих цивилних радника, како би пренео новац
њиховим породицама, а који је задржао за себе. Осуђен на шест
недеља затвора.
Немачки, мађарски					
32 листа
1914. децембар 10, Петроварадин			
К 79/14
Теодор Гале (Gale) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
37, рођен у месту Тотфалва (срез Салард, Бихарска жупанија), оптужен за крађу војних ствари (ћебе, чарапе, 2 џепна ножа, 4 бележнице итд.) Осуђен на две недеље затвора.
Немачки, мађарски					
28 листoва
1914. децембар 14, Петроварадин			
К 80/14
Александар Букор, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 38, рођен

у месту Фекте (Foktö, Шолтски средњи срез, Пештанска жупанија)
оптужен за самоповређивање упуцавши се сопственим оружјем
између два прста шаке, док је био на стражи на ушћу Саве, и
тврдећи да је случајно опалио и да не зна како се то уопште десило. Обустава поступка, јер је на основу налаза лекара, вештака
доказано да није било намерно самоповређивање.
Немачки, мађарски					
19 листoва

КУТИЈА 3

1.

2.

1915. мај 31, Петроварадин				
К 91/14
Иштван Пензеш (Penzes) тобџијски подофицир (Feuerwerker)
рођен у граду Ђер, Јохан Сајферт (Szeifert), водник, рођен у
месту Лабатлан (Labatlan, срез и жупанија Естергом) и Тобиас
Грабенхофер (Grabenhofer), каплар, рођен у месту Алшолевo (Alsolöwo, срез Фелшее, Ваш жупанија), припадници 18 цм тобџијске
батерије (Kanonenbatterie) у Францталу (Franztal) код Земуна,
оптужени за крађу 8 свиња од једног цивила из Земуна и продајом
истих поделили новац међу собом. Такође, оптужени за пијанство
сва тројица, с тим да су Пензеш и Грабенхофер пили за време
смене, а Сајферт ван смене, тј. док није био на дужности. Доказано
да нису украли свиње. Пензеш и Сајферт осуђени на по 15 дана
затвора због пијанства, а Сајферт ослобођен оптужбе.
Немачки, хрватски					
78 листoва
1915. јануар 10, Петроварадин			
К 93/14
Благоје Гаврић цивил, рођен у месту Пожаревац, оптужен за
ремећење јавног реда и мира због тога што је испољавао радост
у Београду док је Светозару Марјановићу саопштавао о наводном
повлачењу аустроугарских трупа, које ће у Београду дочекати
са бомбама и пуцњима. Постоји сумња да је покушавао да купи
бомбу. Суд Команде за мостобран и градске команде у Београду
(Gericht des Brücken- und Stadtkommando Belgrad) наредио је наставак поступка против Гаврића и предао суду Команде утврђења
Петроварадин. Поступак се обуставља због немогућности да се ухвати окривљени.
Немачки							
11 листoва
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3.

4.

5.

6.
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1914. децембар 23, Петроварадин			
К 97 /14
Коста Петковић, рођен у Београду, Стојко Вељков, рођен у месту
Велишко [прим. обрађ. мисли се на Велес] у Македонији и Боривој
Јовановић, рођен у Алексинцу, сви настањени у Београду, оптужени од стране Судa Команде за мостобран и градске команде у Београду да су украли 15 врећа брашна из магазина власника Младена
Обрадовић. Признају да су купили седам врећа брашна од неког
господина, а да их они нису украли. Пошто се суд у Београду укида, предмет је пребачен у Петроварадински војни суд, но пошто су
сведоци на територији Београда, немогуће је решити случај, тако
да се поступак обуставља и горе оптужене интернирати као српске
држављане.
Немачки, хрватски					
12 листoва
1914. децембар 31, Петроварадин			
К 98 /14
Перо Ковинчић, радник, рођен у Прилепу, настањен у Београду,
оптужен од стране Судa Команде за мостобран и градске команде у
Београду за ремећење јавног реда и мира због тога што је у једној
улици у Београду јавно викао: „Ко је Фрању Јосипа овамо донео
тај ће га и однети”. Обуставља се даљи поступак, због недостатка
сведока и доказа (само један сведок) и након три недеље притвора
кажњава се са још 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листoва
1915. јануар 22, Петроварадин			
К 99/14
Јован Павловић, рођен у Свилајнцу и Светозар Јовановић, рођен
у Београду, обоје земљорадници, Павловић оптужен за крађу, а
Јовановић за учествовање у крађи робе из царинског магазина у
Београду (виолина, 5–6 снопова памука, вагу, 2 касе за чување новца, васер вагу, 3 локота итд.), за време трајања опасности у Београду, чија вредност се процењује да износи више од 50, а мање од 600
круна, а коју су пронашли у њиховим кућама у Београду. Павловић
осуђен на три месеца затвора укључујући и притвор, а Јовановић
на два месеца затвора укључујући притвор.
Немачки, хрватски					
32 листа
1915. јануар 22, Петроварадин			
К 100/14
Аврам Албала рођен у месту Костур (Kostuh) у Грчкој, Илија Везир рођен у месту Призрен, Јаков Јаковљевић рођен у Београду и
Трајко Петровић рођен у Нишу, српски поданици настањени у Бе-

ограду, оптужени за крађу робе из царинског магазина и то четири
пакета памука чија се вредност процењује на укупно 50 круна, који
су украли за време трајања опасности у Београду. Осуђени на по
четири недеље затвора.
Немачки							
32 листа
7.

8.

9.

10.

1914. децембар 24, Петроварадин			
К 101/14
Георг Радлер (Radler) (не пише место рођења) ловац, припадник
Ловачког батаљона бр. 21 (Feldjägerbataillon). Команда утврђеног
места Петроварадин саставља извештај о судском поступку који
је покренула Команда батаљона у Београду против Георга Радлера
пошто је провалио у кућу Стане Пешић у Београду. Поступак се
обуставља пошто није ништа украдено, само испреметано пошто
је установљено да је оптужени тражио храну.
Немачки, мађарски					
10 листoва
1914. децембар 23, Петроварадин			
К 103/14
Војислав Николић, колар, рођен у Параћину и супруга Наталија
Николић, рођена у Београду, настањени у Београду, оптужени за
крађу, пошто су на штету браће Ђорђевић из аустријског складишта/магацина украли једну трубу белог платна, ручне светиљке
итд. Поступак се обуставља, пошто се у Београду налазе сведоци
догађаја.
Немачки, хрватски					
10 листoва
1914. децембар 24, Петроварадин			
К 104/14
Димитрије Петровић, рођен у Пожаревцу, српски поданик, оптужен за крађу ствари из куће чиновника Косте Јовановића у Београду, које је спаковао у четири сандука. Поступак се обуставља,
пошто се у Београду налазе сведоци догађаја.
Немачки, хрватски					
10 листoва
1915. март 13, Петроварадин				
К 105/14
Хусо Тајеровић, жандар, чувар јавне безбедности (Schutzkorpsmann)
оптужен за ремећење јавног реда и мира изазивајући експлозију у
депоу за клање животиња у Лозници. Наиме, на основу исказа сведока чувара јавне безбедности и надзорних радника депоа за клање
животиња у Лозници, састављен је извештај којим се објашњава
појава експлозије. Наиме, и поред напомена да се зрна гранате не
додирују, неко од жандара је то правило прекршио и додирнуо одно-
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сно срушио гранату на под, због чега је дошло до појаве експлозије
при којој је 18 волова погођених гелерима, делом убијено, а делом
рањено, тако да ће морати да се спроведе клање. Преминули су
Томо Марић, гонич стоке и војник задужен за снабдевање храном
(Verpflegssoldat) Саво Гојковић, а остали рањени су превезени у
војну болницу (Feldsptal) у Шабац. Поступак се обуставља.
Немачки							
29 листoва
11.

12.
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1915. март 13, Петроварадин				
К 107/14
Непознати починилац оптужен за убиство и покушај силовања у
Општини Криваја, место Текериш. Српкиња, Марта Зерока мајка
убијене кћерке Лепосаве 18-годишњакиње коју је хтео да силује
непознати војник, од којег се отргла бежећи, пуцао јој је у леђа
и убио, пријавила је случај Команди у Лозници. Патрола од четири војника је прошла селом 21. 11. 1914, и на основу многих
испитивања није могла да утврди о којој патроли је реч, тако да се
поступак обуставља због непознатог починиоца. У прилогу допис
суда 13. Корпуса Команде (Gericht des k. u. k. 13. Korpskommando)
у којем обавештавају Суд утврђеног места Петроварадин да је допис са ургенцијом послат Команди 3. реда пешадије за снабдевање
колоне бр. 42 (Kommando des 3. Staffels der Inf. Verpfl. Kolonne No.
42), ради утврђивања идентитета убице. Обустава поступка, због
немогућности хватања починиоца.
Немачки							
31 лист
1915. фебруар 22, Петроварадин			
К 108/14
Антон Мартињак, цивил, наставник, рођен у месту Гунт (Корушка) а ухапшен у месту, селу Пироман (Општина Обреновац) и
оптужен за дезертерство и шпијунажу, али због мањка доказа поступак обустављен на основу наредбе Команданта Утврђеног места Петроварадин. Код њега су пронађени писма и скице, на основу којих се сумњичи да је члан „Народне одбране” или да је у
кореспонденцији са њима. Наиме, у току поступка установљено је
да је Мартињак служио војску у Пеш. рег. бр. 7, али да је током супер арбитражног поступка (Superarbitrierungsweg) 7. јануара 1913.
године отпуштен из војске, пошто је утврђено да има епилепсију.
У току поступка правдао се суду, да због боравка у затвору и на
основу затворске легитимације (казнене карте) Клагенфурта, у
Аустрији није могао да добије запослење, тако да је био приморан
да се пресели у Србију и пронађе запослење. У Србији је добио по-

сао наставника у месту Трстеница, где га је задесио рат, у којем је
по избијању рата ухапшен у Обреновцу као политички неподобан,
где му је постављен ултиматум да узме или српско држављанство
или да буде интерниран у Призрену. Народна одбрана је захтевала
од Школске команде да скупља новац у ратне сврхе у чему он није
учествовао.
Немачки							
33 листа
13.

14.

15.

16.

1914. децембар 24, Петроварадин			
К 109/14
Петер Витан пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 51, Мађар,
не пише место рођења, оптужен да је у месту Дружетић, у кући
Михајла Станојловића, силовао његову снаху. Жандари су га пронашли са спуштеним панталонама, и гаћама. Поступак обустављен
на основу наредбе команданта Утврђеног места Петроварадин због
недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
13 листoва
1914. децембар 24, Петроварадин			
К 110/14
Матија или Мато Јовановић, Циганин из Србије оптужен да је
украо новац од Станимира Брзаковића обојица из Прхова (срез Земун, Сремска жупанија). Обустава поступка због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
16 листoва
1914. децембар 24, Петроварадин			
К 111/14
Јожеф Вег (Veg) хусар, припадник Хусарске рег. бр. 10, оптужен да
је у месту Мезарац силовао Лепосаву Крстић у њеној кући и ујео
је за образ у пијаном стању. Поступак обустављен због недостатка
доказа.
Немачки, мађарски					
17 листoва
1914. децембар 24, Петроварадин			
К 112/14
Лajош Нађ (Nagy) каплар Транспортне дивизије бр. 7, оптужен
да је у пијаном стању у месту Суво Село силовао 17-годишњу
Стефанију Костадиновић у њеној кући, чега се не сећа. Он је од
жандара ухваћен на делу пошто су чули да неко дозива помоћ из
куће у којој су се налазиле и мајка и сестра силоване. Поступак
обустављен због недостатка доказа.
Немачки, мађарски					
12 листoва
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1915. јануар 25, Петроварадин			
К 113/14
Бранко Јеремић, електротехничар, рођен у месту Огар (срез Рума,
Сремска жупанија) оптужен због одбијања наредбе о мобилизацији,
правдајући се да није знао да подлеже војној обавези. Ухапшен од
стране овдашњих жандара у кући мештанке Љубице Јовановић.
Обустава поступка.
Немачки							
13 листoва
1915. фебруар 28, Петроварадин			
К 115/14
Тодор Рац (Racz) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 50, рођен у месту Марошверешмарт (Marosveresmart, Жупанија Торда-арањош),
оптужен за крађу новчаника из ташне Кристине Антунијевић,
рођене у Новом Саду, у чекаоници железничке станице у Инђији.
Правдао се да новац који је пронађен код њега није украден, него
га је зарадио играјући карте. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
28 листoва
1915. фебруар 22, Петроварадин			
К 118/14
Никола Варин (Varin) морнар II класе, припадник Ратне морнарице, рођен у месту Умаг (Приморска), оптужен да је ошамарио
команданта страже Јозефа Лециана (Lecian). Наиме, на основу исказа сведока констатује се да су изјаве противречне. Исказ девојке
која помаже у кухињи Јулије Ленер (Lenner) на пароброду „Ахил”
(Achilles) гласи да је морнар дошао у кухињу са чинијом и тражио
вечеру, но међутим пошто куварице није било, она га је пустила да
чека, након чега ју је он ошамарио и гађао том чинијом. Осуђен на
два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
37 листoва
1915. фебруар 22, Петроварадин			
К 120/14
Иштван Данич (Danics), кочијаш, рођен у месту Кечкемет
(Kecskemet, Пештанска жупанија) и Иштван Кошар (Kosar), радник на пољу, рођен у месту Шукешд (Sükösd, срез Доњи Шолт)
припадници резервне Пеш. рег. бр. 38, оптужени за крађу и
ремећење јавног реда и мира. Недостају извештаји поступка и казнене пријаве. У прилогу допис Статистичког одељења из Будимпеште које води евиденције о оптуженим војницима и којим обавештава Ратно министарство у Бечу да обојица наведених до сада
нису осуђивани.
Немачки, мађарски					
4 листа

21.

22.

23.

24.

1914. децембар 23, Петроварадин			
К 123/14
Карл Хаберл (Haberl) каплар, припадник артиљеријске регименте Команде утврђења бр. 4 (Festungsartillerieregiment) (без места
рођења), оптужен да је у Београду провалио у закључану собу
служавке Александре Николић, обио јој орман и украо 100 круна.
Обустава поступка због недостатака доказа и пошто се сведоци налазе у Београду.
Немачки 						
6 листова
1915. јануар 23, Петроварадин			
К 126/14
Ференц Ковач (Kovacs) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Мађар Хомарог (Magyar Homarog,
срез Мезекерестеш, Бихарска жупанија) оптужен за не одазивање
на наредбу војног позива односно избегавање мобилизације.
Осуђен на 15 месеци затвора.
Немачки, мађарски					
36 листова
1915. јануар 14, Петроварадин			
К 129/14
Јосип Печник (Pečnik), допунски резервни тобџија, припадник
артиљеријске регименте Команде утврђења бр. 4, рођен у месту
Жабница (Крањска) оптужен због ремећења јавног реда и мира у
Новом Саду због пијанства викао „Колеге, Словенци убијте немачке керове” и због агресивности био везан од стране својих
претпостављених. Осуђен на 21 дан засебног затвора.
Немачки 						
28 листова
1914. децембар 29, Петроварадин			
К 131/14
Штефан Арђелан (Argyelan) рођен у месту Синће (Szintye, срез
Кишјене, Арадска жупанија) пешадинац војног Радног одељења
бр. 10 Пеш. рег. бр. 33, оптужен да је неопрезно користио пиштољ
са смртним исходом. Наиме, у Батајници, док су се одмарали
од марша између Земуна и Нове Пазове, горе наведени је добио
пиштољ од непознатог сапера (Sappeur) који га је претходно испразнио од муниције, међутим док се наведени играо пиштољем
остала је кугла и опалила, озледивши наводно прст леве руке, и
десно грудно крило Јохана Фицићана (Ficzityan) који је од тога
преминуо. Обустава поступка.
Немачки							
9 листова
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1914. децембар 30, Петроварадин			
К 132/14
Миклош Цегледи (Czegledi) регрут последње одбране
(Landsturmrekrut), припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту
Бихарнађбајом оптужен за крађу новца у висини од 50 круна од
другара војника пешадинца Жигмонда Јанаиа (Janai) из његовог
кофера. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
23 листа
1915. април 25, Петроварадин			
К 133/14
Лудвиг Хафнер (Haffner) мајор Артиљеријског батаљона Команде утврђена бр. III/6, оптужен због губитка два топа 2–15 цм
(Geschützen) и три хаубице 3–15 цм при повлачењу из Београда
(Екмеклука) 14. и 15. децембра 1914. године. Поред топова, чије
су гуме пукле на возилима која су их превозила и која су била
заглављена у уским улицама, у руке непријатељима пали су и сандуци са оперативним/службеним књигама (Reservebücher/ Dienstbücher), као и план мобилизације (Mobplan). Извештај у којем се
детаљно описује повлачење војске под командом мајора Хафнера,
на основу наредбе поручника Јозефа Баумгартена (Baumgarten).
Шеф Генералштаба и руководилац суда обавештавају војни суд
Команде утврђења Петроварадин да се поступак против мајора
Хафнера обуставља, јер је утврђено (на основу и налаза вештака)
да се трудио да спасе војнике, затим коње и остале војне ствари које
није све одједном могао да прими понтонски мост за повлачење ка
Земуну, него су војници скакали и реку, спашавајући се и пењући
се на бродове и чамце. У прилогу план повлачења кроз Београд
са уцртаним и уписаним улицама, обележеним мостовима... слабо
видљив и мастило разливено. План је урађен на транспарентном
папиру. Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски
			
128 листова
1915. фебруар 15, Петроварадин			
К 134/14
Карл/ Драгутин Шницлер (Schnitzler) допунски резервни
пешадинац, припадник Pеш. рег. бр. 70, рођен у Вуковару, оптужен
за кукавичлук, пошто се није одазвао војном/службеном позиву
Командне станице Брчко (Ettappen-Stations-Kommando Brcko) да
се прикључи Пеш. рег. бр. 16, него је два месеца тумарао у околини
Брчког. Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
32 листа

28.

29.

1915. фебруар 3, Петроварадин			
К 137/14
Миливој Вијатовић, цивил из Београда, оптужен да је као угарски
држављанин у ратном периоду у непријатељској земљи Србији
обављао војну службу. Вијатовић, према сопственим наводима,
изјављује да је рођен у Земуну и да му се отац са породицом преселио пре 20 година из Земуна у Београд и да су ту стекли српско
држављанство и да никада није добио од аустроугарских органа
позив за војску. На основу извештаја Полицијског комесаријата Земун, матичне књиге које је водила парохија Николајевска, нестале
су инвазијом Срба на Земун, од укупно три градске православне
парохије Богородичине и Св. Тројице, тако да не могу да провере
где је рођен Вијатовић. Обустава поступка и интернирање оптуженог у иностранство.
Немачки, мађарски					
32 листа
1915. јануар 14, Петроварадин			
К 138/14
Ризван Соколовић, резервни војник Транспортне дивизије 16, рођен
у месту Придворце (Босна), оптужен за дезертерство, напустивши
своју јединицу у току марша на Србију, киднаповање 18-годишње
девојке Даринке Јевремовић из места Берловина (Љубовија) из
родитељске куће уз претњу оружјем коју на основу њене изјаве
није силовао, док је остале три девојке Љепосаву Антонић, Јелу
Паричевић и Кронију Којић силовао. Оптужен на годину дана затвора.
Немачки, хрватски					
35 листова
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1915. ГОДИНА
КУТИЈА 4

1.

2.

3.
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1915. април 12, Петроварадин			
К 1/15
Лудвиг Зеље (Zelje) и друге тобџије Артиљеријске регименте
Команде утврђења бр. 4, оптужени за крађу, да су украли ствари
(шећер, ципеле, кафу, флаше белог вина, рума, шљивовице, златан прстен, мађарски речник итд.) из куће др Петра Пауловића у
Земуну у којем су били смештени војници уласком у Београд. У
прилогу допис др Пауловића Ратном министарству у Бечу у којем
детаљно описује крађу коју су починили, као и да их је пријавио
локалној полицијској власти, као и војној командној станици у Земуну. Обустава поступка због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
62 листа
1915. март 8, Петроварадин				
К 5/15
Живан Сандић и Љубомир (негде прецртано Љубомир, и пише
Милорад) Симић, српски поданици, цивили из места Велико
Село, ухапшени од стране жандармерије Командне станице у месту Брезјак, која је послата да ухапси банду (која чини наводно
30–40 људи, што до краја није доказано) која краде по селу, и оптужени за крађу новца из куће Марице Стевановић, који је добила продајом стоке. Обустава поступка, пошто се сведоци налазе у
непријатељској земљи и треба их протерати као политички непоуздане (странце).
Немачки, мађарски					
56 листова
1915. јануар 28, Петроварадин			
К 6/15
Јанош Чорна (Csorna) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 37, рођен у месту Салка (Szalka, Бихарска жупанија), оптужен
да је ушао у продавницу трговкиње Јохане Морохл (Morochl) у ме-

сту Белењеш (Belenyes) и под претњом пиштољем захтевао да му
да флашу рума (вредност 60 хелера). Наводно се ничег не сећа пошто је био пијан. Петроварадински војни суд налаже Команди оптуженог да га казни дисциплинском мером по сопственом избору.
Немачки, мађарски					
31 лист
4.

5.

6.

1915. јануар 17, Петроварадин			
К 7/15
Авдо Сеић резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. земаљске
одбране бр. 30, оптужен за ремећење јавног реда и мира због
пијанства, јер је у чекаоници Железничке станице у Новом Саду
опалио метак из свог службеног пиштоља у плафон и тиме довео
у опасност животе путника. Кажњен дисциплинском мером са 21
дан затвора.
Немачки, мађарски					
21 лист
1915. јануар 14, Петроварадин			
К 9/15
Антон Инцингер (Inzinger) санитетски подофицир (Sanitätsunteroffizier), припадник Артиљеријског батаљона Команде утврђења бр.
8, одељења Хаубичке батерије бр. 30, рођен у месту Мехлинг (Möchling, Корушка), оптужен због изјава противним подређености.
Једна од тих изјава била је упућена каплару Мори (од којег је по
чину старији, али нису један другом надређени), пошто је каплар
Мори викао на једног војника како треба да носи војну опрему, а
сви су се налазили у маршу од Пуле, добацивши му „не секирај
војнике, ионако иду у рат”. Инцингер кажњен са 21 даном засебног
затвора.
Немачки							
18 листова
1915. фебруар 9, Петроварадин			
К 10/15
Мориц Скацел (Skacel) рођен у месту Вишау (Wischau, Чешка) и
Антон Ридл (Riedl), рођен у Бечу тобџије земаљске одбране припадници Хаубичке батерије бр. 30, Артиљеријског батаљона Команде утврђења бр. 8, оптужени због ремећења реда и дисциплине,
повређивања потчињености и самовољног удаљавања из касарне
у Бечу, и удаљaвања из транспортног воза станицу две пре Будимпеште, јер су наводно хтели нешто да купе, а при повратку им је
отишао воз, као и због пијанства ван дужности у Бечу у делу града
Деблинг (Döbling). Не сећају се својих хапшења. Скацел осуђен на
месец дана затвора, а Ридл на четири месеца.
Немачки						
113 листова
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1915. новембар 1, Петроварадин			
К 12/15
Адам Гелц (Gölz) резервни подофицир војног Радног одељења 4,
припадник Пеш. рег. бр. 33, рођен у месту Ујфалу (Ujfalu, срез
Липа, Тамишка жупанија), оптужен за проневеру и крађу, пошто
је за време боравка у Србији од 18. септембра 1914. године до средине децембра 1914. године војницима којима је био надређен није
испоручивао вино нити дуван (табак), као и 10-тодневну плату
која се добија једном годишње. Такође му се ставља на терет да
није испоручивао ни месо ни брашно, него је продавао и новац
задржавао за себе, односно слао својој жени, а војници су морали
да гладују. У извештају сведока војника наводи се да је војницима
ускраћивао испоруку једном дневно дувана и вина, и да је то продавао у кантини коју поседује у Србији. Оптужени се правда да
новац добијен од продаје меса и вина постоји на рачунима који
су заведени као уштеда Одељења, као и да није постојала редовна
испорука дувана и вина. Руководилац суда налаже Команди војног
Радног Одељења да испита све испоруке и све рачуне за време рада
горе оптуженог за горе наведен период. У неким изјавама војника
сведока наводи се сумња да је Гелц у договору са поручником
Фердинандом Папафијем (Papaffy) манипулисао горе наведеним
стварима предвиђеним за војнике и чак можда радио по наређењу,
али не могу да докажу. У прилогу налаз судског вештака графолога (Schriftkundiger) Јохана Екерта (Eckert) из Новог Сада којим
потврђује да је Гелц фалсификовао потписе односно одређена документа наведена у предмету. У прилогу се налазе и лична писма.
Осуђен на шест година затвора. У војном затвору у Араду провео
три месеца и пет дана, а после демобилизације остаје му да одслужи затворску казну пет година, осам месеци и 25 дана.
Немачки, мађарски, хрватски				
391 лист
1915. фебруар 8, Петроварадин			
К 17/15
Карољ Папај (Papai) каплар Артиљеријске регименте Команде
утврђења бр. 6, оптужен на основу анонимне пријаве, да је крао
од војске и преко своје конкубине Ержебет Њири (Nyiri) из Арада,
чију су кућу претресли и пронашли ствари као што су грамофон,
плоче, ланена платна, коња, и новац, које је наводно препродавао,
међутим ослобођен оптужбе због тога што је утврђено тачно порекло новца и обрачуном његове плате утврђена могућа уштеђевина
односно плаћање конкубине.
Немачки, мађарски					
29 листова

9.

10.

11.

12.

1915. фебруар 26, Петроварадин			
К 18/15
Јозеф Вердењак (Vedernjak) резервни командир патроле
Артиљеријског батаљона Команде утврђења бр. 8, рођен у месту
Птуј (Pettau, Штајерска) оптужен за дезертерство. Писмо из Загреба супруге оптуженог Љубице Вердењак упућено суду Ком. утвр. у
којем моли суд да јој саопшти шта јој је са мужем, пошто неколико
месеци ништа није чула од њега. У прилогу разгледница са ликом
цара Франца Јозефа и цара Вилхелма. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
64 листа
1915. април 7, Петроварадин				
К 19/15
Калман Абоњи (Abonyi) наредник (Feldwebel), припадник Пеш.
рег. бр. 37, рођен у месту Дарваш, срез Беретћоујфалу (Darvas,
Berettyonjfalu, Бихарска жупанија), оптужен за крађу велике количине животних намирница (Viktualien) из магацина у Петроварадину,
које је набавио од новца за издржавање војника (rekonvaleszenten),
који су у процесу оздрављења односно који се опорављају од болести, а на основу пријаве госпође Штефани Сучи (Stefanie Suchy),
мештанке Петроварадина, којој је и поклонио већи део тих намирница односно њеном супругу Венцелу Сучију (Wenzel Suchy) подофициру Допунског батаљона бр. 37. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
66 листова
1915. јануар 28, Петроварадин			
К 20/15
Иштван Чеслар (Cseszlar) допунски резервни пешадинац, припадник војног Радног одељења бр. 3 Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту
Баја, оптужен за самовољно удаљавање из војске у ратном периоду 10. јануара 1915. године, тако што је напустио своју јединицу
самовољно у Каменици. Први пут када се самовољно удаљио 1914.
године био је осуђен на три месеца затвора. Осуђен на шест месеци затвора.
Немачки, мађарски					
36 листова
1915. фебруар 24 , Петроварадин			
К 24/15
Петер Лингурар (Lingurar) допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Нађбарод (Nagybarod, срез
Елешд, Бихарска жупанија), оптужен за неодазивање на војну наредбу односно избегавање мобилизације. Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки, мађарски					
33 листa
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13.

1915. јануар 28 , Петроварадин			
К 25/15
Шебек Контраш (Sebök Kontras) допунски резервни пешадинац,
припадник војног Радног одељења број 8 Пеш. рег. бр. 33 (негде
у акту пише да је припадник Радног одељења број 2), рођен у
месту Микелака (Арадска жупанија и срез), оптужен за самовољно
удаљавање из касарне. Лагао да је добио излаз, дрско се понашао
и виђен како се шета са женом и дететом у Новом Саду. Осуђен на
три месеца затвора.
Немачки							
23 листa

КУТИЈА 5

1.

2.

3.
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1915. фебруар 9, Петроварадин			
К 29/15
Милован Мароквасић допунски резервни пешадинац, припадник
Војног радног одељења 3 Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Стари
Сивац (O-Sivac, срез Сомбор, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен
за изјаве које шири и што се не појављује редовно на пословима
и кад се појављује бива углавном пијан, као и што је ошамарио
Густава Адржела, кочијаша цивила из Петроварадина јер је Хрват,
при том псујући хрватског Бога заједно са Мађарима, поручујући
му да ће доћи браћа Румуни да помогну Србима. Викао је како су
Мађари рекли да ће од Срба направити паприкаш, а Срби су их
за пет дана протерали из Србије. Изјаве сведока да се дружи са
српским становништвом за време радног времена, док одлази по
воду итд. Осуђен на четири године и десет месеци затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
76 листова
1915. фебруар 8, Петроварадин			
К 30/15
Јурај Јарнец (Jarnec) резервни каплар, припадник Пеш. рег. бр. 16,
рођен у месту Вратно-Виница (Вараждинска жупанија и срез), оптужен за дезертерство за време боравка у болници у месту Козлук
(Босна), да би потом био премештен у болницу у Бјељину. Обустава поступка.
Немачки							
23 листова
1915. фебруар 12, Петроварадин			
К 31/15
Веселин Нађалин (Nagyalin) пешадинац Пеш. рег. бр. 29, рођен у

месту Меленци, срез Турски Бечеј, Торонталска жупанија, оптужен за самоповређивање десног стопала. Тврди да се случајно повредио када су патроне пале на под, што налази лекара то доказују.
Обустава поступка.
Немачки							
17 листова
4.

5.

6.

1915. мај 2, Петроварадин				
К 34 /15
Александар Фратричевић каплар, припадник војног Радног
одељења бр. 7 Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Арад, оптужен за
проневеру новца, да је заједно са подофициром задуженог за надзор у каменолому код Карловца, капларом Јоханом Фелдером
(Felder) скупљао новац од цивилних радника којима је говорио да
је тај новац намењен за Црвени крст, а у ствари су га задржавали
за себе, оптужени и због фалсификовања дозвола за излазак, као и
због ремећења јавног реда и мира у пијаном стању. Фратичевић
осуђен на десет месеци затвора, Фелдер на два месеца затвора, а
Зигмунд Гутлон (Siegmud Gutlohn), припадник Саперског одељења
последње одбране, на шест недеља, јер је знао за недела оптужених, а није их пријавио.
Немачки, мађарски				
137 листова
1915. април 24, Петроварадин			
К 35 /15
Антон Дитигер (Dittiger) каплар, помоћник мајстора за наоружање
(Waffenmeistergehilfe), рођен у месту Вршац, оптужен да је боравио у Вршцу без дозволе боравка и да је оштетио Еву Земајер
(Seemayer) удовицу из Вршца за 68 круна, због чега га је она и
пријавила Команди регименте, Пеш. рег. бр. 37 у Великом Варадину. Наиме, горе наведени је био повређен на ратном пољу у околини Гродека (Галиција), затим пребачен у Темишвар одакле је добио
дозволу за одлазак на кућно лечење у Вршац. Осуђен на четири
недеље затвора.
Немачки, мађарски					
42 листа
1915. април 26, Петроварадин			
К 36 /15
Никола Ћирла (Tyirla) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37,
рођен у месту Арад, оптужен за својевољно удаљавање из војске
односно да је фалсификовао своју дозволу боравка, коју је користио као документ са којим путује како би добио редуковану цену
возне карте за путовање. Правда се тиме да је боловао од тифуса и
да је фалсификовану дозволу користио како би возну карту платио
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дупло мање на релацији до бање Пишпекфирдо (Püspükfürdö) код
Великог Варадина коју је посећивао до потпуног опоравка. Судски
процес наставиће се повратком горе оптуженог, који се тренутно
налази на ратном пољу или до демобилизације.
Немачки, мађарски					
32 листа
7.

8.

56

1915. септембар 10, Петроварадин			
К 40/15
Рудолф Зиглер (Siegler) заменик рачуновође Тиролског батаљона
пешадије последње одбране бр. 1, (Tiroler Landsturminfanterie
Bataillon) рођен у месту Клатау (Klattau/ Клатови, Чешка), оптужен за превару, односно проневеру новца, који је слао својој супрузи у Инзбрук (Тирол). Наиме, ковеpат са маркицом од 10 хелера, без дописа и назнаке ко је пошиљалац са 2.000 круна (у папиру од вредности 2 пута по 1.000 круна) адресирано на његову
супругу Ану Зиглер које је још у Новом Саду отворено од стране
војне службе за цензурисање (Mil. Zensurstelle) и која га сумњичи
за проневере државног новца. Почети са претресом његовог стана у Петроварадину (Мајур), затим и претресом стана његове супруге у Инзбруку, у којем ће се превасходно тражити писма која
наговештавају да ће јој послати 2.000 круна у будућности, као и да
се обави испитивање супруге и установи тачан прилив новца који
јој слат. Између осталог трговао је са разним трговцима, препродавао стоку, вино, кочије...или је скупљао стоку по улици, продавао
војсци и од тога узимао новац итд. Осуђен на пет година затвора.
Ратно министарство у Бечу дописом обавештава Војни суд Петроварадин, да је одредило Зиглеру служење казне затвором у месту
Мелерсдорф (Möllersdorf). У прилогу персонална листа војника у
виду књижице, лична писма и фотографија односно легитимација
војника у облику нормалне фотографије, извештаји са саслушања
и чињенице које потврђују да је супруга стављала новац у банку
на штедну књижицу. Објаве везане за важне наредбе односно
војничке злочине за које ће војници бити стрељани уколико их
почине, објављене су на немачком, мађарском и хрватском језику и
достављене Заповедништву активних војних јединица на Балкану.
Немачки, мађарски, хрватски, италијански
311 листова
1915. фебруар 18, Петроварадин			
К 41 /15
Михаљ Тот (Toth) каплар, припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту
Керештарјан (Koros Tаrian, Средишњи срез, Бихарска жупанија),
оптужен за крађу различитих ствари од својих другара војника

(а који су пронађени код њега и касније неки и враћени власницима као нпр. крзнена јакна, капа, џепни нож, вино које је било
намењено војницима задржавао за себе) који су лежали болесни у
болници у Футогу за време његовог рада као болничар. Као болничар се запослио након што је дошао у болницу O-futok као рањеник
са Колубаре, па су му ту још скинули зимску одећу која му никада
није враћена, тако да је он то исто чинио више због тога да би користио ствари, а мање да би их присвајао. У своју одбрану износи да
зна да га је пријавио Чех наредник Ладислав Ледин (Ledin), пошто
га је и он пријавио да дуго седи односно игра карте и да излази без
дозволе. Поступак се обуставља.
Немачки							
18 листова
9.

10.

1915. септембар 10, Петроварадин			
К 42 /15
Маћаш Лајтош (Lajtos) тобџија одељења запреге (Bespannungsabteilung) припадник Артиљеријске регименте Команде утврђења
бр. 6, и посилни код поручника Aлфонза Цибулке (Freiherr von
Czibulka) код којег је систематски крао новац и друге драгоцености за које је и оптужен (нпр. огледало, женску ташну, цигарете, конзерве, алуминијумски медаљон са ликом Исуса и Марије).
Рођен је у месту Хеђешхалом (Hegyeshalom, срез Рајка, Мошонска
жупанија). Захтева се претрес собарице хотела „Фабри” („Fabry”)
у Новом Саду, наводно проститутке Терезе Резедарић за коју се
сумња да је добијала украден новац и горе наведене ствари, што
је истрагом и доказано. Осуђен на смртну казну вешањем, која је
преиначена у казну затвора од осам година.
Немачки, мађарски					
94 листа
1915. март 13, Петроварадин				
К 43 /15
Јохан Херман (Hermann) резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 37, рођен у Бечу, по занимању музичар, оптужен за не
одазивање на војну наредбу односно мобилизацију. Окривљени не
признаје оптужбу већ у акту детаљно наводи да се код окружне
Команде пријавио у Бечу, одакле су га преместили на друго место
у Команду бр. 1 задужену за земаљску одбрану где су му рекли да
сачека на издавање карте сазива (Einberufungskarte), пошто је није
добио није могао ни да приступи. Поступак се обуставља.
Немачки							
21 лист
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11.

12.

13.

14.
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1915. март 24, Петроварадин				
К 48 /15
Павле Клапец (Klapec) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 23, рођен у Митровици, оптужен за ремећење јавног реда и
мира тако што је у гостиони у Карловцима јавно викао „Горе Срби,
доле Немци” и „Да нас Немци продају“, затим због повреде дужности у стражарској служби, коју није могао да изврши пошто је био
пијан, и због прекорачења дисциплине, јер се понашао непримерено и непријатељски према колеги војнику Јозефу Грегову (Gregov),
морнару. Осуђен на казну затвора на две године.
Немачки, мађарски					
51 лист
1915. април 24, Петроварадин			
К 53 /15
Шандор Балог (Balogh) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37,
оптужен за крађу новца из стана жене у Темерину (срез Нови Сад,
Бачко-бодрошка жупанија) Шара Илоне (Sara Ilona). Поступак се
обуставља пошто оптужени не може да се пронађе.
Немачки, мађарски 					
28 листова
1915. април 2, Петроварадин				
К 55 /15
Франц Штулмилер (Stuhlmüller), рођен у Великој Кикинди
(Nagykikinda, Торонталска жупанија) и Венцел Брејха (Brejcha)
рођен у месту Пилзен (Pilsen, Чешка), морнари III класе пароброда
„Самсон” (Samson) Ратне морнарице, оптужени за ремећење јавног
реда и мира у пијаном стању у гостиони у Карловцима, у коју су
отишли да прекрате време, па ће по воду и на пијацу, а у којој их је
нашао и наредио да изађу командант жандармерије артиљеријски
инструктор (Patrouillen-Komandant Artillerie-Intstruktor) Рудолф
Шваб (Schwab). Штулмилер осуђен на осам недеља затвора, а
Брејха на четири недеље. Послати у затвор за морнаре у Пулу да
одслуже казну.
Немачки, мађарски 					
52 листа
1915. април 24, Петроварадин			
К 56 /15
Андраш Шoмођ (Somogy) тобџија, припадник Артиљеријске регименте Команде утврђења бр. 6, рођен у Будимпешти, оптужен
због самовољног удаљавања, тако што је након што га је Одељење
реконвалесценције (Rekonvaleszenten Sammelstelle) из Беча послало његовој војној јединици (Арт. рег. Ком. утврђ. бр. 6) са маршрутом за Комаром. Наведени се одазвао тек после месец дана, рекавши да је изгубио документа, и да је рута била планирана за Будим-

пешту, а не за Комаром, и да се задржао месец дана код родитеља,
јер је био болестан. Осуђен на осам недеља затвора.
Немачки, мађарски 					
26 листова
15.

1915. април 24, Петроварадин			
К 58/15
Јохан Фуксбихлер (Fuchsbichler) водник специјалног телеграфског
одељења бр. 5, рођен у Пули, оптужен због ремећења јавног реда
и мира и угрожавања јавног морала пошто је неколико пута виђен
у околини Петефијеве улице (Petöfigasse), у врту неком, у Новом
Саду (од сведока у акту потврђено) полу го, до пола спуштених
панталона и недоличног понашања пред женама, машући им при
том руком и дозивајући да му приђу. Ослобођен оптужби.
Немачки, мађарски 					
51 лист

КУТИЈА 6

1.

1915. октобар 14, Петроварадин			
К 60/15
Рудолф Барч (Bartsch) заповедник десетине последње одбране
одељења број 3/I, рођен у месту Секешфехервар (Szekesfehervar,
Фејер жупанија), оптужен за превару и крађу. Наиме, горе наведени се као деградирани каплар одазвао на мобилизацију и на бесправан начин обезбедио титулу каплара и томе оштетио државу за
разлику у висини плате коју је примао за 63 круне и 57 хелера.
Затим за крађу коју је починио у месту Грабовци (срез Рума, Сремска жупанија) у евакуисаном стану непознате учитељице из којег
је украо кофер у вредности од 10 круна, а пре тога је био већ два
пута оптужен за крађу. Затим, за проневеру државних средстава
које је као подофицир Одељења био дужан да у целости исплати
суму од 225 круна кочијашима Филипу Радовану, Милану Милкову
и Ђорђу Калуђерском за услуге војне службе коју су извршавали,
а од које је задржавао део новца за себе што ће се потврдити да
су га кочијаши подмићивали. Уједно је заплењивао стоку свиње,
коње које је продавао, добар део новца задржавао за себе, а некад делио са осталим војницима. Затим оптужен због повређивања
потчињености у војсци пријављујући своје претпостављене из злобе и желећи да им науди, вишем поручнику Роскопфу (Rosskopf)
и поручницима Меркуши (Merkuscha) и Шмиду (Schmied), и због
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прекорачења дисциплине, починивши тиме што је избегавао службени пут да би пријављивао своје претпостављене. У кући његове
супруге пронађен део украдених ствари и то (3 ћилима, покривачи,
2 велика тепиха, 2 мала тепиха, 1 кофер). Изјаве сведока. Осуђен на
четири месеца затвора.
Немачки, мађарски, хрватски			
283 листа
2.

3.

4.
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1915. април 2, Петроварадин				
К 65/15
Вилхелм Тростлер (Tröstler) војник који се бави здравственим радом, Здравственог одељења број 16 Пеш. рег. бр. 2, рођен у Бечу,
оптужен за крађу црквених украса. Писмо команданта болнице
упућено суду Команде утврђења у Петроварадину у којем саопштава да је горе наведени вредан радник на којег се може увек ослонити, да поред тога што брине о капацитету који прима око 1.100
болесних, помаже у одељењу рачуноводства, и наговештава да до
сада није био кажњаван, као и да се оптужба није десила до сада би
већ био унапређен. Уједно, моли да се узме у обзир да је у то време
крађа у Шапцу била „наводно“ дозвољена, с обзиром на то да су
„сувенири” могли да се понесу и да је „плењење” било одобрено
„легитимно”, те моли да за дело крађе наведеном, не класификује
као крађа. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
33 листа
1915. мај 17, Петроварадин				
К 65/15
Леополд Ридл (Riedl) тобџија Артиљеријског батаљона Команде
утврђења бр. 8, рођен у Бечу, оптужен због повређивања
потчињености у војсци избегавши наредбу тобџијског подофицира
Штокингера (Stockinger) који је са жандармеријом дошао у
гостиону да приведе горе наведеног у пијаном стању. Осуђен на
две године затвора. Одређен му затвор у Петроварадину.
Немачки							
71 лист
1915. јул 4, Петроварадин				
К 78/15
Михаел Сухајда (Michael Suhajda) посилни, припадник Пеш. рег.
бр. 33, рођен у месту Мађар-Печка (Magyar-Pecska, срез Печка,
Арадска жупанија). Као посилни задужен за инжењера земаљске
одбране Корниса (Kornis) и заставника Фиалка (Fialka), оптужен
да је Фиалки украо новац, а колеги из собе инжењеру земаљске
одбране Јулиусу Думићу (Duimich) златну бритву, за коју тврди да
је пронашао на ходнику. У току поступка испитати порекло новца

горе наведеног његово имовинско стање, као и да ли неком шаље
новац и од кога прима писма и новац. У прилогу изјаве сведока.
Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски 					
86 листова
5.

6.

7.

1915. мај 31, Петроварадин				
К 83/15
Емерих Гал (Gal) морнар III класе ратне морнарице на пароброду
„Балатон” (Balaton), рођен у Сегхалому (Szeghalom, Бекеш
жупанија), оптужен за крађу златног прстена у вредности 14 круна из ормана свог колеге морнара Симе Макаруна. Допис Војног
суда Команде утврђења Петроварадин упућeн Команди Дунавске
флотиле (Donauflotillenkommando) у Новом Саду у којој прилажу
казнену пријаву горе наведеног. Поступак се обуставља, пошто
се горе наведени удавио у Дунаву, што се приписује несрећном
случају.
Немачки, мађарски 					
38 листова
1915. јул 27, Петроварадин				
К 84/15
Јозеф Лемер (Lemmer) кормилар I класе морнарице позадинске Команде Петроварадин, рођен у месту Нађкањижа, Зала жупанија,
оптужен за крађу државних уложака намењених за ципеле, заједно
са потпетицама колеги морнару Јозефу Свади (Svada), затим сребрни сат и новац осталим колегама морнарима Јарославу Урбиху
(Urbich), Давиду Герешу (Görös) и Петру Свориновићу. Осуђен на
годину дана затвора.
Немачки							
82 листа
1915. мај 19, Петроварадин				
К 87/15
Светозар Јаин резервни пешадинац, припадник Резервне болнице у Новом Саду, рођен у Каћу, по занимању музичар, оптужен
за самовољно удаљавање, тако што се упутио за Нови Сад и тамо
био док се поново није самовољно пријавио у своју јединицу, уместо да је отишао из Мале Вашице срез Шид, Сремска жупанија,
за Винковце, како му је било и предвиђено документом који је добио од свог Батаљона. Такође је оптужен и за ремећење рада јавне
установе, и распореда (Vergehen gegen die öffentliche Anstalten und
Vorkehrungen), тако што је фалсификовао горе наведени документ
мењајући датум и место у које је требао да оде. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски 					
27 листова
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8.

9.

10.
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1915. јун 23, Петроварадин				
К 89/15
Матијас Винцхајм (Winzheim) тобџија, припадник Артиљеријске
регименте Команде утврђења број 6, рођен у месту Будафок (Пилишки доњи срез, Пештанска жупанија) оптужен за дезертерство
из гарнизонског места Комаром упутивши се за Будимпешту, како
би по сопственим наводима, посетио свог старог оца. Затим, оптужен на основу Катарине Павловић, Команди места Ерд (Erd) зато
што је горе наведени претио да ће јој запалити стан у којем она
живи са својом ћерком Илоном Куран, која је љубавница горе наведеног оптуженог са којом има и дете, и то уколико му се љубавница
не врати право кући са посла. Илонина сестра, изјавила је да је
окривљени претио да ће направити реда у кући, али не и да ће је
запалити. Закључак Команде утврђења Петроварадин је да се због
дезертерства осуди на 2 месеца затвора, а што се тиче горње пријаве
да се она обустави, пошто изливи претњи међу љубавницима и
њихове свађе нису озбиљног карактера.
Немачки, мађарски 					
91 лист
1915. септембар 3, Петроварадин			
К 90/15
Карл Ен (Enn) тобџија Артиљеријске регименте Команде утврђења
бр. 6, рођен у Будимпешти, оптужен за дезертерство због тога што
је уместо када је добио отпуст од Командне болнице у Нојхаусу
(Neuhaus, Чешка) да оде у Комаром, он је самовољно отишао у Будимпешту у којој га је открио и привео детектив. Правда се тиме
што га је омела једна проститутка, а после се бојао да се врати
због казне која га очекује. Допис руководиоца суда, војног суда при
Дивизији (Divisionsgericht) у Комарому обавештава Одељење за
аутомобиле у Клостернојбургу (Klosterneuburg, Доња Аустрија) да
се против оптуженог води поступак зато што је у Земуну оштетио
теретно возило, за које се утврђује висина штете, а које припада
Одељењу аутопарка 24 цм мерзарском батаљону (Mörserbataillon).
Осуђен на две године затвора.
Немачки, мађарски 				
119 листова
1915. мај 30, Петроварадин				
К 91/15
Јозеф Еклес (Eklesz) морнар II класе и мино-чистач мина пароброда „Андор” (SMS „Andor”), рођен у Апатину, оптужен због
угрожавања јавног морала у пијаном стању и проневеру државног
новца. Врховни штапски мајстор за мине (Oberstaabsminenmeister)
Антон Лаура (Laura) послао је у Земун 5. маја 1915. године горе

оптуженог и Антона Здерића, морнара, у куповину намирница
(со, шећер, чај, јунетина, пиринач итд.) и дао им државни новац
за снабдевање намирницама откомандног брода за тражење мина
(Minensuchboot) по имену „Баја”, откомандног од стране Одељења
за речне мине (Flussminenabteilung). По повратку оптужени је
најавио да иде сам још да купи хлеб и вратио се након дана односно прекосутра 7. маја, не знајући да каже где је био и без новца,
односно кусура. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски 					
28 листова
11.

12.

1915. јун 19, Петроварадин				
К 92/15
Деметер Пелеш (Pelles) допунски резервни пешадинац, припадник Деташмента Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Сомбатшаг
(Szombatsag, срез Мађарчеке, Бихарска жупанија), оптужен за повреду дужности за време стражарске службе, пошто је у Петроварадину, чувајући Београдску капију, заспао у стражарској кућици.
Правда се тиме да је заспао од умора и болова у стомаку, јер им ни
дању није дозвољено да одмарају, а сведоци су га нашли у кућици
како спава са одложеном пушком, односно оружјем, што значи да
му није испала, него ју је одложио пре него што је заспао. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
37 листова
1915. јул 10, Петроварадин				
К 93/15
Јозеф Митермајер (Mittermaier) подофицир кормиларске гране
пароброда „Бодрог” рођен у Бечу, оптужен за сукоб са војном
стражом. Надлежни командант команде утврђења Петроварадин
извештава да су се морнари пароброда „Бодрог” и Митермајер
враћали на брод припити из града Новог Сада, пролазећи кроз улицу
Кошут Лајоша у правцу Дунавске улице ка броду, и том приликом
налетели на жандармерију и водника жандармерије Јохана Милера
(Müller), који је морао да смирује морнаре пошто су били веома
гласни. Подофицир Митермајер, који поседује ратна одликовања
(одликован је медаљом за храброст Tapferkeitsmedaille) и жандар
Милер, који уопште не поседује искуства у ратним стањима, су се
посвађали, настао је сукоб због чега га је жандар Милер и привео.
Надлежни командант Команде утврђења Петроварадин такође извештава да ће се поступак против Митермајера обуставити, на основу извештаја команданта пароброда „Бодрог” који извештава да
се горе наведени веома храбро држао за време ратних дешавања
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о којем постоји извештај о храбром делању Митермајера који је у
детаље описан у документу упућеном Команди Дунавске флотиле.
Такође, Петроварадински војни суд га осуђује само на затворску
казну на пароброду у трајању од три недеље.
Немачки, мађарски					
45 листова
13.

14.

15.

16.
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1915. август 15, Петроварадин			
К 95/15
Штефан Цинер (Zinner) тобџија последње одбране, припадник
Артиљеријске регименте Команде утврђења бр. 6, рођен у Будимпешти, оптужен за дезертерство пошто је без дозволе свог
пододељења Команде отишао за Будимпешту из које су га телеграфски пријавили и након чега је и ухапшен. Пошто му је ово
трећи пут самовољног удаљавања, но он се правда тиме да је само
отишао по новац код родитеља, како би могао да се врати у војску.
Осуђен на три месеца.
Немачки, мађарски					
63 листа
1915. јун 1, Петроварадин				
К 96/15
Михаел Гес (Gösz) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, оптужен за превару, тако што је док је радио као
обезбеђење у болници у Новом Саду, преузео од болесника Јозефа
Мокроса џепни сат како би га однео на поправку и при томе фалсификовао износ сајџије да би присвоји 3 круне за себе. У прилогу очуван флајер сајџије и златаре у Новом Саду, власника Клајна
(Klein) и Фрајганга (Freygang). Осуђен на четири недеље затвора.
Немачки, мађарски					
24 листа
1915. јун 25, Петроварадин				
К 97/15
Јан Смицкиевиц (Smieszkiewitz) морнар III класе, рођен у Кракову
(Krakau, Галиција) и Јозеф Фукс (Fuchs) командант страже рођен
у Бечу, припадници пароброда „Ин” (Inn), оптужени за повреду дужности за време стражарске службе. Смицкиевиц је време
проводио у телефонској кућици уместо на стражарском месту, а
његов претпостављени Фукс представља лош пример за стражаре
и недовољно се одазива својим обавезама. Смицкиевиц осуђен на
десет месеци затвора, а Фукс на месец дана.
Немачки							
49 листова
1915. август 15, Петроварадин			
К 100/15
Деметер Гаже (Gazse) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37,

рођен у месту Олахапати (Olahapati, Средишњи срез, Бихарска
жупанија), оптужен за крађу да је од цивилног кочијаша Милана
Бојановића украо 130 круна, док је са њим заједно лежао у истој
бараци у болници у Винковцима, кревет до кревета. Ослобођен оптужбе.
Немачки 						
53 листа

KУТИЈА 7

1.

2.

3.

1915. јул 16, Петроварадин				
К 134/15
Петер Мелингер (Mellinger) рођен у Темишвару и Јулиус Веверка
(Wewerka) рођен у месту Богшанбања (Bogsanbanya, срез Богшан,
Крашо-северинска жупанија) тобџије последње одбране, припадници 3. Батерије Артиљеријског одељења IV, Петроварадин, оптужени за повреду дужности за време стражарске службе, зато што
су напустили место страже у време када су требали да стражаре. У прилогу од магацина Артиљерије (Artillerielager) упутство
о понашању за време стражарења (Wachverhaltungen) намењена
за стражаре Батерије за Батерију бр. 3. Упутство је на немачком
језику у којем пише да постоје исте објаве и на језицима мађарском,
хрватском и румунском. Осуђен на четири недеље затвора.
Немачки, мађарски					
55 листова
1915. јул 16, Петроварадин				
К 136/15
Емерих Келемен (Kelemen) тобџија, припадник мобилне батерије
бр. 3 Артиљеријске команде утврђеног места Петроварадин, оптужен за крађу односно проневеру 14 круна и самовољног удаљавања.
Кројач по занимању, горе наведени послат је у град у набавку ствари за посао из којег се вратио тек након 5 дана пијан и једино што
је купио су биле кројачке маказе од 6 круна, за које је приложио
рачун, а остатак новца је пропио. Осуђен на седам месеци затвора.
Немачки							
29 листова
1915. јул 16, Петроварадин				
К 148/15
Франц Јирковски (Jirkovsky) радник последње одбране (помоћни
радник у канцеларији), припадник Радног одељења последње одбране, место рођења непознато, оптужен због проневере 800 круна,
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које је проневерио у Инђији и после тога побегао за Будимпешту,
па у Беч. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
76 листова
4.

5.
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1915. јул 16, Петроварадин				
К 149/15
Михаел Депангер (Depanger) морнар I класе пароброда „Бодрог”,
рођен у месту Каподистриа (Capodistria, Копар, Приморска), оптужен за избегавање потчињености у војсци, избегавајући да
се одазове на наредбу претпостављеног да изађе из собе за одмор из унутрашњости брода и попне се на палубу и спреми за
пребројавање људства. У прилогу казнени картон (Strafextrakt)
оптуженог издат од канцеларије морнарског корпуса задуженог за
евиденције казнених преступа, из којег се види да је горе наведени неколико пута био осуђиван на затвор због свог понашања, као
нпр. због кашњења из града по неколико сати, због вршења нужде
са палубе у воду итд. Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки							
56 листова
1915. октобар 15, Петроварадин			
К 150/15
Милош Скокић, војник, припадник магацина за снабдевање храном
Команде утврђеног места Петроварадин, оптужен за велеиздају,
зато што је почетком новембра 1914. године послао својој сестри Вуки Скокић у Нештин писмо у којем се налазила песма
следеће садржине, писане ћирилицом: „С десне стране Србија,
са леве Русија, а у среди Фрушка гора српска мора бити; Фрушка
гора ал си пуна хлада у теби ће краљ Петар да влада.” При претресу неколико кућа у Нештину, нађено је и писмо у кући Мишка
Мишковића, од његовог сина Војина Мишковића који се налази у
Америци од 1909. године и то писмо стигло је 1914. године из Америке „Јужнословенског социјалистичког савеза („Suedslavischen
Sozialistischen Vereins”) из Америке писаног 24. јануара 1912. године, из ког се писма разуме да је окривљени Мишко Мишковић члан
тог недозвољеног друштва, које има између осталог недозвољене
намере и циљ на остваривање републиканске државе односно „да
све државе претвори у Републику како је то у Америци”. Такође,
пронађено је писмо на ћирилици у селу Визићу (срез Илок, Сремска жупанија), у кући породице Катице, Паје и Ковинке Јовичић,
у којем Паја који се налази у Детроиту у Америци пише својој породици да неће да се враћа кући да „брани Швабе”, као и да је Америка за Србију или Црну Гору послала 7 или 8 лађа са лекарима,

новцем и екипом за пружање помоћи. Поступак се обуставља због
недостатка доказа и наведени је пуштен из затвора.
Немачки, хрватски					
53 листа
6.

7.

8.

1915. јул 16, Петроварадин				
К 151/15
Светко Петров, тобџија последње одбране, припадник Артиљеријског одељења бр. III (Artiellerie Abschnittes), рођен у месту
Српска Црња (Szerbcsernye, срез Жомбољ, Торонталска жупанија),
оптужен за ремећење јавног реда и мира пошто је испред Градске куће у Новом Саду правио сцене и противио се привођењу од
стране жандара на које је викао да на сваког Србина долазе по две
мађарске свиње, псовао мађарског Бога и Мађаре, викао да је он
прави Србин и опирао се стављању лисица. Осуђен на смртну казну стрељањем, преиначену у казну затвора од десет година.
Немачки, мађарски					
48 листова
1915. август 6, Петроварадин 			
К 152/15
Мустафа Бегић инжењер, припадник Инжињерског батаљона бр. 15,
рођену месту Билаловац (Босна), оптужен за самоповређивање, јер
му је из десног уха отклоњена семенка вишње у болници у Сарајеву,
пошто се жалио на болове у уху, и верује се да је сам себи то нанео
желећи да изазове болест због чега би био ослобођен војне обавезе. Истрагом је установљено да није дошло до самоповређивања,
него је наведени имао семенку у уху од своје осме године.
Немачки							
48 листова
1915. јул 28, Петроварадин				
К 157/15
Јохан Руман (Ruman) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Немачкој Паланци (Nemetpalanka, Бачко-бодрошка жупанија),
оптужен за клевету, јер је у гостиони у Новом Саду прокоментарисао на српском језику и пише у изјави коју је дао на саслушању
„право су имали да су издајицу убили” („so war es richtig das die
Vaterlandsveräter ermordet wurden”) што се односило на престолонаследника Франца Фердинанда (Franz Ferdinand) и његову супругу, јер је у гостиону „Maldecker” стигла разгледница са сликом трга
у Сарајеву на којем је извршен атентат на престолонаследника и
његову супругу, а коју је газдарица жена гостионичара Јозефа Малдекера (Maldecker) рођена Валерија Рајхарт (Reichart) такође коментарисала пред гостима 24. јула 1915. године. Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
30 листова
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9.

10.

11.

12.

13.
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1915. новембар 1, Петроварадин			
К 158/15
Франц Хајл/Хил (Hiel/Hill) тобџија последње одбране, припадник
Артиљеријског одељења, оптужен за повреду дужности за време
стражарске службе, пошто је напустио стражарско место без дозволе и отишао да купи дрва за ложење, а успут се напио од 3,5
децилитра рума и није могао више да обавља стражарску дужност.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
47 листова
1915. јануар 14, Петроварадин			
К 159/15
Павле Живановић, допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Јазак, оптужен за дезертерство, јер
се упутио без дозволе да види супругу и децу од Новог Сада, преко
Петроварадина, Каменице, Раковца, кроз шуму до Јаска, Ухваћен
од патроле између Врдника и Јаска (срез Ириг, Сремска жупанија).
Поступак се обуставља, јер не постоји кривична радња.
Немачки, српски					
35 листова
1915. новембар 18, Петроварадин			
К 162/15
Јозеф Хаусштетер (Hausstädter) пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 23, рођен у месту Баја, оптужен за превару, јер је у сарадњи
са Ханјрихом Вермешом (Vermes), трговцем фарбама оштетио
Дирекцију инжињерије (Geniedirektion). Због недостатка кривичних чињеница, прекинут поступак.
Немачки, мађарски					
63 листa
1915. август 26, Петроварадин				
К 167/15
Јозеф Фукс (Fuchs) тобџијски подофицир, припадник Артиљеријске
рег. Команде утврђења бр. 6, рођен у Великој Кикинди, оптужен за
проневеру државног новца који је добио од Дирекције инжењерије
за куповину дрва за огрев. Поступак обустављен, јер је доказано да
није проневерио новац.
Немачки 						
10 листова
1915. август 4, Петроварадин				
К 168/15
Карл Гитер (Gütter) поручник Пеш. рег. бр. 2, рођен у месту Вишау
(Wischau, Вишков, Чешка), оптужен за ремећење јавног реда и
мира у менажи у опијеном стању, а не у потпуно пијаном стању.
Извештај потпоручника Мајерхофера (Mayerhoffer) састављен на
основу изјаве сведока Велчека (Velček) заставника, да је наведени

у пијаном стању говорио „Хрвати су покварене курве који се боре
за интересе Мађара и Немаца, а једини јунаци су Чеси, који су се
дали за великословенску идеју, и тако би требало и Хрвати да раде.”
Осим тога, наглашавао је како је правда задовољења убиством
престолонаследничког пара. Осуђен на смртну казну стрељањем.
Казна изречена у 5 часова по подне, додељен му свештеник, и
спроведена у 7 часова по подне.
Немачки, мађарски					
35 листова
14.

15.

16.

1915. септембар 3, Петроварадин			
К 179/15
Јанош Секереш (Szekeres) допунски резервни пешадинац,
припадник Пеш. батаљона Команде утврђења бр. 23, рођен у месту
Купусини (Bacs Kertes, срез Апатин, Бачко-бодрошка жупанија),
оптужен за повређивање потчињености у војсци зато што је одбио
наредбе каплара Хајнриха Хергета (Herget), као и наредбе дежурног
каплара Михаела Андричека (Andricsek) да им у војној кухињи
носи воду за припрему менажа. На рапорту код свог команданта
потпоручника Вилхелма Радоа (Rado) дрско је говорио да он већ
довољно ради и сматра да не треба више да ради и да ће радије ићи
кроз ватру него још да ради. Осуђен на шест месеци затвора.
Немачки, мађарски					
38 листова
1915. август 31, Петроварадин			
К 180/15
Штефан Тобиаш (Tobias), рођен у месту Јанковац (Janoshalma,
срез Бачалмаш, Бачко-бодрошка жупанија) и Јозеф Дан (Daan) пешадинци, припадници Пеш. рег. бр. 33, оптужени за самовољно
удаљавање из војске, након што су добили отпуст из болнице у Новом Саду и дуге болести, нису се вратили у војску него су се упутили у посету својим породицама. Тобиаш у родно место Јанковац,
из којег се враћао у Петроварадин где је и ухапшен, а Дан у Тополи
у коју је ишао да обиђе чланове породице. Тобиаш осуђен на три
месеца затвора, а за Даном се још трага.
Немачки, мађарски					
36 листова
1915. август 17, Петроварадин			
К 188/15
Лудвиг Масонг (Maszong) артиљеријски каплар, припадник
артиљеријској Групе за обрачунавања (Art. Verrechnungsgruppe) у
Петроварадину, рођен у Лазареву, срез Велики Бечкерек, Торонталска жупанија, оптужен за злостављање Илије Стефанов, стражара мртве страже (Feldwächter) у Ботошу (срез Велики Бечкерек,
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Торонталска жупанија) односно на граници атара са Лазаревом.
Због недостатка кривичних доказа, прекинути поступак.
Немачки, мађарски					
19 листова
17.

18.

19.

20.

70

1915. август 19, Петроварадин			
К 189/15
Албин Хафнер (Hafner) тобџија-оружар, припадник Артиљеријске
пушкарске чете (Zeugskompagnie) Пеш. рег. бр. 9, рођен у Клагенфурту (Корушка), оптужен за крађу 450кг кромпира из атара Терезе Думковић у Рохусталу (Rochustal, Роков До, Петроварадин).
Поступак се обуставља, због непостојања кривичног дела, пошто
сведок, госпођа Думковић не може да окриви оптуженог.
Немачки							
10 листова
1915. септембар 22, Петроварадин			
К 192/15
Блаж Девић, затворски кажњеник II категорије, рођен у Дрвенику
(Далмација), оптужен за изјаве односно псовање Владе које је говорио затворенику, цимеру Мијатовићу у истој ћелији у вези с тим
што му је ова влада одредила дане поста, те изјављује боље да га
пошаљу у неку другу земљу где ће добити оброке без поста, а које
је добио по казни. Затим, да је варао при доручку, подметнувши
чинију како би дупло добио оброк, што му је и пошло за руком, али
су га зато за исто дело преваре, подметања чиније на траку ради дуплог добијања порције оброка, ухватили. Осуђен на четири месеца
затвора.
Немачки							
34 листа
1915. септембар 23, Петроварадин			
К 194/15
Јон Куцулеску (Kuculesku) допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 43, војног Радног одељења бр. 4, и допунски резервни пешадинац Петер Ката (Kata), оптужени за тешко
међусобно повређивање. Свађа избила између два другара око
сата који су украли госпођи Красниц (Krasnitz) из кухиње, а која
се завршила тако што је Куцулеску повредио Петера озледивши га
ножем у десно раме, у пијаном стању. Казнити их дисциплинском
мером Куцулескуа 60 дана затвора, а Кату са 50 дана.
Немачки							
55 листова
1915. август 25, Петроварадин			
К 197/15
Георг Вравко (Vravko) инжењер Сапер одељења бр. 3/1, оптужен за
крађу ствари од становништва у Србији и то следећих: зелени те-

пих, женску сукњу, блузу итд. Извршен претрес стана супруге горе
наведеног, рођ. Марија Акерман (Ackermann) са пребивалиштем у
Будимпешти, код које су и пронађене неке од наведених ствари.
Поступак обуставити.
Немачки, мађарски					
22 листа
21.

22.

23.

1915. септембар 23, Петроварадин			
К 218/15
Урош Пантелић резервни тобџија Гарнизона бр. 3/IIa, рођен у Лединцима, срез Ириг, Сремска жупанија, оптужен за повреду дужности за време стражарске службе, пошто је заспао за време ноћне
страже и тако пронађен од стране инспектора подофицира Хајнрих
Уршпаха (Urspach). Правда се тиме да га боли зуб који је сам извадио. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки							
31 лист
1915. септембар 23, Петроварадин			
К 219/15
Мате Плескањ (Pleszkany) допунски резервни пешадинац, припадник II чете Пеш. рег. бр. 3, оптужен за крађу кромпира из војне баште од стране поручника Хајнрих Нојгеборенера (Neugebohrener) и
предлаже се од стране истог да се горе наведени добро казни како
би био пример другима, јер се претпоставља да и други краду намирнице и тако се снабдевају храном или је продају. Осуђен на
недељу дана затвора.
Немачки, мађарски					
21 лист
1915. новембар 10, Петроварадин			
К 222/15
Франц Хегел (Hegel) резервни тобџија припадник Сектору одељења
Команде IV, Батерије бр. 1, оптужен за наношење тешке повреде Венштајну Морицу (Wenstein Moritz), руском заробљенику, у
пределу кука, пошто руски заробљеник није хтео да оде по сено.
Обојица радили код Ханјриха Перењија (Perenyi) у месту Темешрекаш (Temesrekas, срез Рекаш, Тамишка жупанија) на вршилачким пословима (Drescharbeit), на којима је наведени радио за време
свог годишњег одмора. Поступак се обуставља због недостатка доказа, будући да су сви сведоци сведочили да нису видели ударац,
иако налаз лекара у прилогу потврђује повреду.
Немачки, мађарски					
17 листова
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КУТИЈА 8

1.

2.

3.

4.
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1915. септембар 30, Петроварадин			
К 232/15
Јанош Рац (Racz) допунски резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 23, оптужен за проневеру, пошто је истрагом утврђено да
је продао ћебе које му је дао на чување Мартин Деско (Desco) пешадинац. Истрагом је утврђено да је продао Агнеси Миолчанин
(Miolcsanin), становници Петроварадина, пошто му је требао новац да би наставио да пије алкохол.
Немачки, мађарски					
28 листова
1915. септембар 30, Петроварадин			
К 235/15
Михаљ Тордаи (Tordai) пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 65, оптужен за дезертерство, пошто се није вратио након годишњег одмора. Ухапшен у месту Чоп (Csop) без докумената. Налази се у Војној команди у Пожуну (Poysony) на посматрању
затвореника.
Немачки, мађарски					
37 листова
1915. октобар 5, Петроварадин			
К 236/15
Андреас Фишер (Fischer) пешадинац, припадник одељења
за осветљавање Команде утврђења Петроварадин (Festungsbeleuchtungsabteilung Petrovaradin), оптужен за превару да је
присвојио бележницу свога друга војника Исидора Лустига у којој
је био папирни новац од 10 круна, фотографија и кореспонденција,
а коју је изгубио током вежби везаних за осветљавање у Петроварадину. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
27 листова
1915. октобар 8, Петроварадин			
К 246/15
Јозеф Маул каплар, припадник стражарске јединице (Wachdetachement) Пеш. рег. бр. 52, рођен у месту Неметбољ (Nemetboly,
срез Мохач, Барањска жупанија), оптужен за угрожавање животне
сигурности у Новом Саду, јер је на вежбама које је водио у вези са
употребом оружја случајно усмртио пешадинца. Наиме, Маул је
показивао вежбе са оружјем на којима је присуствовало 50 војника,
и када је прозвао Шнајдера (Schneider) пешадинца, да узме неко
оружје са зида и да му покаже како се рукује њиме, Шнајдер је
изјавио да је он понео своје оружје на којем жели да вежба. Маул је

узео његово оружје, не проверавајући да ли је напуњено односно
испражњено од метака, и док му је показивао како се на оружју подешава задњи нишан, метак је испалио директно у Шнајдера који
је на месту остао мртав. Сведоци војници, као и Шандор Мезеи
(Mezei) водник који је и такође обучавао војнике, и Иштван Јарањи
(Járányi) односно њихове изјаве потврђују да су каплар и пешадинац били добри пријатељи и да не постоји опасност од намерног
изазивања смрти. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
27 листова
5.

6.

7.

8.

1915. октобар 10, Петроварадин			
К 247/15
Виктор Сабо (Szabo), допунски резервни санитетски војник,
припадник Санитетског одељења бр. 23, рођен у месту Мезерш
(Mezoors, срез Пуста, Ђерска жупанија) оптужен за занемаривање
службених прописа, пошто је своје војне ципеле продао трговцу
воћем. Осуђен на две недеље затвора.
Немачки, мађарски				
38 листова
1915. децембар 1, Петроварадин			
К 248/15
Адолф Ребергер (Rehberger), радник последње одбране, припадник
Радничког одељења последње одбране, рођен у месту Гроснондорф
(Grossnondorf, Доња Аустрија), оптужен за дезертерство, пошто је
нестао у ноћи. Обустава поступка док се не ухвати оптужени.
Немачки, мађарски				
49 листова
1915. децембар 2, Петроварадин			
К 251/15
Карољ Киш (Kiss) тобџија, припадник артиљеријског батаљона
Команде утврђења бр. 2, оптужен за дезертерство због самовољног
удаљавања од своје јединице у Суботици. Поступак обустављен,
пошто је доказано да није стигао на воз са својом јединицом, али
се јавио Команди железничке станице у Суботици да му помогне
да ухвати следећи и придружи се својој јединици.
Немачки, мађарски					
25 листова
1915. октобар 18, Петроварадин			
К 253/15
Радован Милин допунски резервни војник задужен за снабдевање
храном, припадник магацина за снабдевање Команде утврђења
Петроварадин, рођен у месту Илочка (Ilocska, срез Барањавар,
Барањска жупанија), оптужен за крађу новца од водника Јохана
Коша (Kossa). Наиме, горе наведени се сумњичи за крађу као и
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Петар Радивојевић, посилни, затим Лајош Киш (Kiss) цивил, који
су са оштећеним у Новом Саду пили у гостиони „Теве”, и наставили да пију у гостионици „Поповић”, а у којима је оштећени извадио новац да плати цео цех а на основу тога су сви видели да је
у белешци имао много папирног новца око 360 круна, затим су га
убедили да сви заједно оду у бордел у који кад су стигли новца није
било. Осуђен на осам месеци затвора.
Немачки, мађарски					
38 листова
9.

10.

11.
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1916. јануар 21, Петроварадин
		
К 257/15
Коста Грујичић, Парабућ (Paripas, срез Оџаци, Бачко-бодрошка
жупанија), Циганин, био на прегледу за регрутацију у Новом Саду
и требао да буде регрутован у Пеш. рег. бр. 6, међутим нестао је односно дезертирао. Након хапшења правда се тиме да није ни знао
да је подобан за војску. Обустава поступка, јер је доказано да није
почињено кривично дело.
Немачки, мађарски					
51 лист
1915. новембар 10, Петроварадин			
К 260/15
Станко Прангашевић, резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 3, рођен у месту Батковић (Босна), оптужен да је сам себе повредио изазивајући повреду ока, како би се ослободио војне обавезе. У прилогу се налази неколицина писама упућена Станку од
стране породице, посебно брата Стојана из којих се закључује да је
постојала кореспонденција између два брата у вези са изазивањем
болести односно одржавање рана (био три пут рањаван) да би остајао
у болници. Суд позадинске Команде 12 (Etappengruppenkomdos
12) обавештава Пеш. рег. бр. 3 да се налаже претресање личних
ствари (кофер и претрес њега лично Leibesvisite) горе наведеног и
одузимање писама и лекова за које се може утврдити да их је набавио како би сам себе повредио односно одржавао ране. Поступак
се обуставља, али се налаже посматрање.
Немачки, мађарски, румунски, српски 		
85 листова
1916. јануар 16, Петроварадин			
К 262/15
Томаш Бечаља (Bečalja/Beczala) тобџија, припадник Тобџијске рег.
бр. 3, рођен у месту Комаровице (Биала, Шлезија) оптужен за дезертерство. Признао да се самовољно удаљио од своје јединице у Кракову, наводно без намере за дезертирањем, и тумарао два месеца по
разним местима док на крају није ухапшен од стране жандармерије

у месту Чепин (срез Осијек, Вировитичка жупанија). Осуђен на
три месеца затвора.
Немачки, српски
				
44 листа
12.

13.

14.

15.

1915. новембар 18, Петроварадин			
К 264/15
Јосип Миљевић, санитетски војник, припадник Санитетског
одељења бр. 23 у Винковцима, рођен у месту Гарчин (срез Брод,
Пожешка жупанија), оптужен због повређивања потчињености у
војсци, пошто није хтео да се одазове наредбама жандармерије и да
напусти гостионе „Рајс“ (Reisz) и „Балкан” у Винковцима, у којима
је забрањено задржавање после 20 сати. Осуђен на четири месеца
затвора.
Немачки							
38 листова
1916. јануар 1, Петроварадин				
К 265/15
Лукаш Крашко (Lukas Krasko) пешадинац, припадник 2. чете
XIV Маршовског батаљона Пеш. рег. бр. 30, рођен у месту Лиски
(Галиција), оптужен због угрожавања животне сигурности, пошто је на (железничкој) станици у Баји, Матехаза-пуста (Mátéháza-puszta), пуцао из резервног транспортног вагона Пеш. рег. бр.
30 у којем се налазио, у немачки војни транспортни вагон, који се
налазио паралелно на шинама до њиховог вагона и том приликом
животно угрозио два официра поручника Вилхелма Браун (Braun)
припадника Виртембершке пеш. рег. бр. 125, и поручника Гнедига
(Gnädig) припадника исте регименте. Истрагом је установљено да
је први пуцањ био намеран, којим је хтео да убије птицу, а други је
случајно опалио и том приликом повредио једног официра лакше, а
другог теже. У прилогу скица вагона приказана графитном оловком
и обележен случајни пуцањ. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски				
119 листова
1915. октобар 23, Петроварадин			
К 267/15
Алберт Гислар (Giszlár), резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 6, рођен у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из
војске, ухапшен од Градског капетанства у Новом Саду као дезертер и осуђен од Војног суда у Петроварадину на 3 месеца затвора.
Немачки, мађарски
				
21 лист
1915. децембар 18, Петроварадин			
К 269/15
Симо Косановић, војник превозник, припадник Возарске дивизије
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бр. 13, додељен Команди магацина за збрињавање у Петроварадину,
рођен у месту Велика Писаница (срез Бјеловар, Бјеловарскокрижевачка жупанија), оптужен да се самовољно удаљио из Загреба, без одобрења и упутио у Нову Градишку, где је и ухапшен, као и
за оштећење туђе својине, пошто је у Новој Градишки на стадиону
оштетио у љутом стању троје врата, као и да је у пијаном стању
изазивао тучу. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, српски					
53 листа
16.

17.

18.
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1915. децембар 1, Петроварадин			
К 273/15
Андраш Ђерђи (György), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 101,
рођен у месту Берки (срез Широка, Шарошка жупанија), оптужен
за крађу новца од Матије Бишчара (Biscar), као и крађу џепног
ножа од Јохана Хофмана (Hoffmann), обојица пешадинци. Осуђен
на осам месеци затвора.
Немачки, мађарски, чешки
			
43 листа
1915. новембар 18, Петроварадин			
К 275/15
Емерих Вида (Vida) резервни војник за рад у складишту
(Depotsoldat), рођен у месту Хенес (Henesz, срез Нађатад, Шарошка жупанија), оптужен за самовољно удаљавање од свог одељења,
3 дана тумарања у Новом Саду, да би се сам вратио после 3 дана. У
прилогу извод из казненог протокола састављен у Новом Саду од
Санитетског депоа бр. 5, 13. корпуса или јединице (Korpseinheit) у
12. тачака из којег се види да је горе наведени често кажњаван због
прекорачења дозвола за излазак, из којег се види да кад год добије
дозволу касни од по неколико сати до по неколико дана, ради
пијанства ван службених активности, због самовољног удаљавања
из јединице итд. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
35 листова
1915. новембар 7, Петроварадин			
К 279/15
Франц Белик (Belik) допунски резервни тобџија припадник
Артиљеријске регименте Команде утврђења бр. 6, оптужен за
самовољно удаљавање, након отпуста из цивилне болнице у Земуну није се вратио у своју Батерију. Обустава поступка док се не
ухапси оптужени.
Немачки, мађарски, српски				
28 листова

19.

20.

21.

22.

1915. новембар 7, Петроварадин			
К 279/15
Ђока Бачић, рођен у Угриновцима (срез Земун, Сремска жупанија)
пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 28, Љубомир Рундић рођен
у месту Мартинци, срез Митровица, Сремска жупанија, Сава
Писаревић рођен у Иригу, Илија Гудурић и Мера Гргичевић
коњаници, припадници Коњичке рег. бр. 12, оптужени за крађу
три пачета, у пијаном стању, на штету Наума Живановића рођеног
и мештанина места Трпиња, срез Вуковар, Сремска жупанија.
Окривљени су починили казнено дело док су се налазили на
лечењу у војној болници за заразне болести у Бршадину (срез Вуковар, Сремска жупанија) због венеричних болести. Бачић осуђен
на недељу дана затвора, као и Рундић, и Писаревић, а Гудурић и
Гргичевић су премештени у Суботицу тако да суђење по налогу
надлежног команданта Петроварадинског војног суда треба спровести код локалног надлежног суда.
Немачки, мађарски, српски				
62 листа
1916. март 2, Петроварадин				
К 292/15
Јозеф Алекси (Alexi) каплар, рођен у месту Мала Вашица, оптужен
због самовољног удаљавања из болнице за заразне болести бр. 1
(Epidemiespital) у Бршадину. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки							
26 листова
1915. новембар 30, Петроварадин			
К 294/15
Иван Новоселић, тобџија, припадник Брдске артиљеријске регименте бр. 13, оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину, као и за проневеру повереног му државног новца,
личног новца пешадинца Светозара Страјнића и државног мантила
од водника Јулиуса Скандерића. Поступак се обуставља на основу
пријаве болнице за заразне болести у Бршадину, да је оптужени
извршио самоубиство у Осијеку.
Немачки							
11 листова
1915. децембар 1, Петроварадин			
К 300/15
Јохан Лунг (Lung), санитетски војник, припадник Санитетског
одељења бр. 22 у месту Сибињ (Nagy Szeben) у саставу болнице за заразне болнице бр. 1 у Бршадину, оптужен за самовољно
удаљавање. Наиме, док се налазио у транспортном возу на станици
Коложвар (Kolozsvar, Клуж, Трансилванија) самовољно је изашао
из воза како би купио нешто за јело, по повратку воз му је отишао
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и он се пријавио Команди Коложвар. Ради примерног понашања
добио 7 дана затвора.
Немачки							
14 листова
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1916. ГОДИНА
КУТИЈА 9

1.

2.

3.

1916. фебруар 20, Петроварадин			
К 104/16
Марко Глигорић, Циганин, санитетски војник припадник Санитетског одељења болнице за заразне болести бр. 1 у Бршадину,
рођен у месту Бистрица (срез Осијек, Вировитичка жупанија) оптужен за самовољно удаљавање. Кажњен дисциплинском мером од
десет дана затвора у касарни, зато што је доказано да се после два
дана самостално вратио, а отишао је да би био на сахрани свог
шестогодишњег детета.
Немачки, хрватски					
19 листова
1916. фебруар 20, Петроварадин			
К 106/16
Јохан Восни (Vosny) цивилни кочијаш, припадник позадинске возарске јединице (Etappentrainzug) бр. 36 Пеш. рег. бр. 10 у Вуковару,
рођен у месту Језков (Галиција) оптужен за ремећење јавног реда и
мира и за силовање, јер је на сред улице у близини хотела „Гранд”
у Вуковару у потпуно пијаном стању напао женску особу, Катицу
Обајдин родом из места Слуњ (Модрушко-ријечка жупанија). Напао је у припитом стању и силовао, што потврђују изјаве сведока
војника. Осуђен на 14 дана затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
26 листова
1916. март 15, Петроварадин				
К 108/16
Ђорђе Јовановић, допунски резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у Старом Керу (Oker, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен за дезертерство, јер је побегао из болнице Бршадин код Вуковара у којој се лечио. Осуђен на три месеца
затвора.
Немачки, мађарски, српски				
34 листа
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1916. фебруар 21, Петроварадин		
бр. К109/16
Мартин Балић, хусар, припадник Хусарске рег. бр. 4, рођен у месту
Оток (срез Винковци, Сремска жупанија) оптужен за повређивање
потчињености у војсци, одбијајући наредбу дежурног каплара Андора Кремпанског (Krempansky) да устане из кревета, којег је гађао
чинијом и кашиком, а затим га је срушио на под и вукао за уво.
Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
45 листова
1916. фебруар 21, Петроварадин			
К 113/16
Бела Лакатош (Lakatos), санитетски војник, припадник болнице
за заразне болести Бршадин, рођен у Будимпешти, по занимању
музичар, оптужен за дезертерство из болнице Бршадин из које се
удаљио без одобрења и отишао у Будимпешту где је и ухапшен.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
38 листова
1916. март 20, Петроварадин				
К 117/16
Иван Логожар, рођен у месту Расиња (срез Лудбрег, Бјеловарскокрижевачка жупанија) и Станко Мијатовић, рођен у месту Дреновац (срез Глина, Загребачка жупанија) тобџије, припадници
Батерије II, одељења Команде III, рег. бр. 39, оптужени за крађу
државне коже у метражи од које се праве војнички назувци (гамаше / Gamasche). Осуђени на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски, српски				
69 листова
1916. март 18, Петроварадин				
К 122/16
Рајко Јовановић, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 7, оптужен за дезертерство из болнице Бршадин из које се удаљио без одобрења.
Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, српски
				
15 листова
1916. фебруар 20, Петроварадин			
К 128/16
Милан Данпурџић, надзорник ограђеног земљишта (може бити
нпр. за испашу) (Koppelknecht) припадник последње одбране Пеш.
рег. бр. 6, рођен у месту Мартинци, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање, пошто је напустио транспортни вагон на
железничкој прузи између Инђије и Винковаца без одобрења и није
се вратио. Кажњен дисциплинском мером пет дана затвора.
Немачки, српски				
34 листа

9.

10.

11.

12.

13.

1916. фебруар 21, Петроварадин			
К 131/16
Паја Међедовић, цивилни кочијаш, резервни кочијаш/возар, припадник позадинске возарске командне јединице бр. 3, рођен у месту Мартинци, оптужен за самовољно удаљавање пошто је напустио транспортни вагон на железничкој прузи између Београда и
(Славонског) Брода без одобрења и није се вратио. Кажњен дисциплинском мером пет дана затвора.
Немачки, српски					
10 листова
1916. април 19, Петроварадин			
К 134/16
Ференц Палинкаш (Pálinkás), кочијаш последње одбране,
припадник станице пољопривредног добра (Wirtschaftsstation),
рођен у месту Темерин, оптужен за самовољно удаљавање из своје
јединице. Кажњен дисциплинском мером са осам дана засебног
затвора.
Немачки							
8 листова
1916. април 19, Петроварадин			
К 135/16
Божо Петровић, коњски надзорник (Pferdewärter), припадник
болнице за коње (Pferdespital) у месту Кулпин, рођен у месту Бегеч
(срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање за време свог боловања, из болнице за заразне болести
у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером на пет дана затвора.
Немачки							
13 листова
1916. септембар 7, Беч					
К 136/16
Елемер Клајн (Klein), санитетски војник, припадник болнице за
заразне болести у Бршадину, рођен у граду Коложвару, оптужен
за повређивање потчињености у војсци у месту Суботица (не
пише шта је починио). Опис састављен на основу казненог листа
састављеног од стране Ратног министарства у Бечу. Осуђен на два
месеца затвора.
Немачки, мађарски					
2 листа
1916. март 6, Петроварадин				
К 139/16
Насиа Рамус (Nasia Ramusz) из Бозеша (Bozes, срез Ђула, Бекешка жупанија) и Демјан Михаел (Demjan Michael) из Алшоорбаја
(Alsoorbaj, срез Нађењед, Бекешка жупанија), радници последње
одбране, припадници допунског Радног одељења последње одбране, оптужени за крађу и провалу куће у Бољевцима (срез Земун,

81

Сремска жупанија). Осуђен на годину дана затвора.
Немачки, мађарски					
14.

15.

16.

82

42 листа

1916. маj 16, Петроварадин				
К 143/16
Спасо Антонијевић, цивилни кочијаш (не зна којој јединици припада, коментар надређених да није ни чудо јер је мање интелигенције)
рођен у месту Дубовац (срез Ковин, Тамишка жупанија), оптужен
за самовољно удаљавање од своје јединице. Наиме, он се након
што су га српске јединице заробиле и пребациле у Београд у срезу Космај провео скоро десет месеци, одакле је пребачен за Црну
Гору да ради као говедар, из које је побегао и вратио се у Рожаје у
аустроугарску војску у којој је служио као војник кочијаш. Обустава поступка због недостатка доказа.
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. април 10, Петроварадин			
К 144/16
Јожеф Мaкотар (Makotar), цивил, бравар по занимању, оптужен за неодазивање на мобилизацију. Из Бијелог Поља пребачен у станицу за посматрање заробљеника у Стару Пазову (Kgf.
Beobachtungsstation). Према сопственим наводима рођен је у месту
Оршова (Orsova, Крашо-северинска жупанија) 1871. године римокатоличке вере, а као четворогодишњак је дошао са оцем Јакобом
Жиганом (Žigan) у Србију. Додељено му је презиме по стрицу да
се не би угасило презиме Макотар. Не постоје општински подаци
о Жигану и Макотару [прим. обрађ. могуће да је брат његовог оца
узео презиме мајке, што је у то време код Румуна било уобичајено].
Обустава поступка због недостатка доказа.
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. јул 1, Петроварадин				
К 146/16
Еуген Алт (Alt), водник, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Парабућ, оптужен за проневеру новца који је добио од свог команданта чете, капетана Рихарда Кирхнера (Kirchner) да уситни 1.000
круна, како би се исплатиле дневнице војницима, а он је отишао да
их потроши по ноћним локалима са проституткама, као и у „Cafe
Munkacsy”, у Печују где је и ухапшен, и за самовољно удаљавање
без одобрења зато што је остао дуже од дозвољеног, при чему је
установљено да је скоро сав новац потрошио, од којег је остало
само 6 круна и 36 хелера. Осуђен на пет година затвора.
Немачки, мађарски					
35 листова

17.

18.

19.

20.

1916. март 25, Петроварадин				
К 147/16
Остоја Долић Дрљача, ратни заробљеник, налази се у станици за
посматраче Стара Пазова, рођен у месту Приједор (Босна), оптужен за не одазивање на мобилизацију. Наиме, сва три пута када
је била регрутација, проглашен је неспособним због физичке слабости, а војни порез никад није плаћао, јер то од њега није било
ни тражено. За време мобилизације затекао се са породицом у Београду, тако да није могао да се врати у Приједор, него су били
пребачени у Скопље. Из Скопља је отишао у Лесковац, где је био
до упада Бугара и радио у једној фабрици. Након тога је побегао и
крио се у месту Кућиште (село на полуострву Пељешац), са неколицином Срба, где су се предали аустроугарској војсци. Поступак
обустављен.
Немачки							
7 листова
1916. март 30, Петроварадин				
К 149/16
Богољуб Дружетић, допунски водник, прихватног магацина
Артиљеријског одељења Петроварадин, рођен у месту Угриновци,
оптужен за неодазивање на мобилизацију. Поступак обустављен.
Немачки							
20 листова
1916. мај 19, Петроварадин				
К 150/16
Саламон Бенедикт (Benedikt), тобџија добровољац, припадник
Тобџијској рег. бр. 10, рођен у Будимпешти, оптужен за не војничко
понашање како према надређеним, тако и према осталим војницима.
Истрагом установљено, на основу извештаја и налаза лекара да
је горе наведени душевно болестан – дијагноза шизофренија
(Schysophrenie/Dementia praecox hebrephrenica) и развија се у имбецилну индивидуу. Отац му је душевни болесник, мајка скоро преминула, и сво четворо браће и сестре су душевни болесници. Оперисан због зрикавости. Проглашен војно неспособним.
Немачки, мађарски					
88 листова
1916. мај 27, Петроварадин				
К 154/16
Карл Екснер (Exner) тобџијски подофицир, припадник последње
одбране Одељења „Hözsegvar”, марш-батерије малог калибра,
рођен у месту Печуј, по занимању фотограф, оптужен за самовољно
удаљавање из свог одељења без одобрења. Осуђен на шест месеци
затвора.
Немачки, мађарски					
47 листова
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1916. март 30, Петроварадин				
К 155/16
Георг Хил (Hill), рођен у Новом Саду, ратни заробљеник који
се налази у станици за посматрање у Старој Пазови, оптужен за
избегавање мобилизације односно самовољног удаљавања. Поступак се обуставља.
Немачки						
9 листова
1916. март 27, Петроварадин				
К 156/16
Симо Бабић, рођен у Вуковару, ратни заробљеник који се налази
у станици за посматрање у Старој Пазови, оптужен за избегавање
мобилизације односно самовољног удаљавања. Поступак се
обуставља.
Немачки, српски					
10 листова
1916. март 13, Петроварадин				
К 161/16
Јован Летић, по занимању писар, пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у Вуковару, оптужен за самовољно удаљавање без
одобрења из болнице за заразне болести у Бршадину. Ухапшен у
месту Трпиња од стране жандармерије. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
22 листа
1916. март 14, Петроварадин				
К 162/16
Михајло Чизмар (Čizmar) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
23, рођен у месту Сонта (Szond, срез Апатин, Бачко-бодрошка
жупанија) оптужен за самовољно удаљавање. Наиме, добио је
боловање од три дана од резервне болнице (Reservespital) у месту
Мезокевезд (Mezökövesd, Боршодска жупанија), после којег се
није вратио. Ухапшен од жандармерије у свом родном месту и након лекарског прегледа установљено да има венеричну болест, после тога је одмах послат у болницу за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером 12 дана затвора.
Немачки, мађарски					
18 листова
1916. март 20, Петроварадин				
К 163/16
Елемер Клајн (Klein) каплар, припадник санитетског одељења
болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у граду Коложвар,
оптужен због повређивања потчињености у војсци одбивши наредбу свог претпостављеног инжењера поручника Адолфа Штерна (Stern), да допрати пакет од шест кутија различитог материјала

који ће се превозити возом са источне железничке станицу у Бечу
до Бршадина – Липовача. Наиме, горе наведени је изашао из воза у
Суботици и упутио се у Бају, док је воз са пакетом стигао у болницу
без његове пратње. Појавио се на дужности у Бршадину тек након
три дана. Правда се да је ишао да посети породицу, болесну жену
и децу о којима нема ко да брине, тако да му је при одређивању
казне смањена казна јер је узето у обзир његова „мука”, као и то да
би пакет и без пратње оптуженог стигао где треба. Осуђен на два
месеца затвора.
Немачки							
23 листа
26.

27.

1916. април 7, Петроварадин 			
К 166/16
Траила Караџа (Traila Karagya) цивилни радник последње одбране
припадника, рођен у месту Черна (Csernа, срез Чаково, Тaмишка
жупанија), оптужен за дезертерство, јер се самовољно удаљио
од свог одељења без одобрења. Осуђен на пет недеља затвора
укључујући и 20 дана притвора.
Немачки, мађарски					
29 листова
1916. март 30, Петроварадин				
К 167/16
Ловре Храбров каплар, припадник последње одбране Пеш. рег. бр.
23, рођен у месту Лукаран (Далмација), занимање ложач, оптужен
за одуговлачење са оздрављењем у 1912. години, као би избегао
војну обавезу и био проглашен делимично неспособним. Наиме,
имао је запаљење мокраћних канала, односно резервна болница
у Карловцима га терети да је сам себи синтетички изазвао трипер и ометао процедуру болничке терапије користећи разна средства надраживања. У прилогу налаз лекара вештака болничког
одељења болнице на тврђави у Петроварадину, којим се доказује
да не мора да значи да је горе наведени сам себе повређивао. Према сопственим наводима трипер је зарадио 1911. године када је
за рад на паробродима бродског друштва „Аустро-Американа”
(„Austro-Americana”) био примљен као ложач и њиховим бродом
„Аргентиниа” („Argentinia”) путовао у Америку, и тамо спавао са
једном црнкињом, због које је био лечен у болници за маринце у
Филаделфији (Philadephia), где су му оперисали запаљење лимфних жлезда у препонама. Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
49 листова
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28.

29.

30.

1916. август 25, Петроварадин			
К 168/16
Карл Клајн (Klein) каплар, рођен у месту Карансебеш (Крашо-северинска жупанија), оптужен за превару и због прекорачења дисциплине пошто је као старији водник жандармерије (Wachtmeister
Distinktion) злоупотребљавао положај издајући отпусне папире у
замену за новац. Саучесници Рудолф Шуберт (Schubert), виши кондуктер, Михаел Пфаф (Pfaff) кондуктер транспорта и други. Клајн
осуђен на шест година затвора, Шуберт на четири године, а Пфаф
на седам месеци.
Немачки, мађарски				
206 листова
1916. април 7, Петроварадин				
К 169/16
Јанош Филеп (Fülöp) радник последње одбране, војне привредне
станице у Добановцима (срез Земун, Сремска жупанија), рођен у
месту Мадараш оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице
без одобрења, и до хапшења у Бачалмашу од стране жандармерије.
Осуђен на пет недеља затвора укључујући и 20 дана притвора.
Немачки, мађарски					
25 листова
1916. септембар 23, Петроварадин			
К 170/16
Милорад Барачков, цивилни радник последње одбране, припадник
војне привредне станице у Угриновцима, рођен у месту
Турски Бечеј (Török Becse, Торонталска жупанија), оптужен за
дезертерство. Ухапшен од жандармерије. Правда се војном суду
да је добио писмо од куће, да брзо дође, да му је отац на самрти,
а мајка болесна, а истрагом утврђено да не уме ни да чита ни да
пише. Осуђен на 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
65 листова

КУТИЈА 10

1.
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1916. мај 7, Петроварадин				
К 171/16
Золтан Ракоши (Rakosi), санитетски војник, припадник болнице
за заразне болести у Бршадину, рођен у Будимпешти, осуђен због
повређивања потчињености, одбивши наредбу лекарa асистента
др Мелера (Möhler) да устане из кревета, пошто је био у пијаном
стању и исмевао је јавно лекара асистента пред другим војницима.

Изјављивао да чека на штапског лекара др Хајоша (Hajos) да га
прегледа и да ће онда устати. Истрагом утврђено да је наведени
оптужени епилептичар. Осуђен на четири недеље затвора.
Немачки, мађарски					
35 листова
2.

3.

4.

5.

1916. март 18, Петроварадин				
К 172/16
Антон Полаковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен
у месту Боршод (Borsod, срез Баја, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен због самовољног удаљавања од Марш батаљона, са којом је
био на путу на ратиште са комплетном ратном опремом возом од
Сомбора до Суботице. У Суботици је изашао из вагона само у униформи, док је ратну опрему оставио у вагону. До свог хапшења од
жандармерије био у месту Мадараш мало код родитеља, мало код
љубавнице. Кажњен дисциплинском мером десет дана затвора.
Немачки, мађарски					
25 листова
1916. мај 10, Петроварадин				
К 176/16
Петар Стојановић, санитетски војник, припадник болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту (Банова) Јаруга (срез
Новска, Пожешка жупанија) оптужен за крађу вреће са хлебом,
доњи веш и чарапа од пешадинца Ђуле Хајгела (Heigel), као и за
крађу веша од других војника, који су и наведени као сведоци у
акту. Поступак обустављен.
Немачки, мађарски					
22 листа
1916. март 10, Петроварадин				
К 177/16
Миливој Ћурчин, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у месту Чуруг, срез Жабаљ, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером десет дана засебног затвора.
Немачки							
12 листова
1916. април 11, Петроварадин				
К 180/16
Милош Ковачевић, гонич стоке (Viehtreiber), обавезник служења
у последњој одбрани (Landsturmpflichtiger), припадник пекаре
корпуса (Korpsbäckerei), рођен у месту Нови Карловци (Сасе,
срез Стара Пазова, Сремска жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање из своје јединице. Наиме, он се као болесник пријавио
за транспорт болесника и то без прописане дозволе на железничкој
станици у Земуну за Нове Карловце. Ухапшен у Новим Карловцима
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од стране жандармерије. Осуђен на пет недеља затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
48 листова
6.

7.

8.
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1916. април 27, Петроварадин			
К 183/16
Вилхелм Волнер (Wollner) водник, припадник санитетског
одељења болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту
Вировитица оптужен да је у гостиони у месту Пачетина (срез Вуковар, Сремска жупанија) пивском флашом ударио у десну страну
лица Перу Теофановића, становника Пачетина којег је тамо срео
и након вербалне расправе и псовки. У прилогу и налаза лекара.
Кажњен дисциплинском мером 14 дана засебног затвора.
Немачки, хрватски					
27 листова
1917. фебруар 2, Петроварадин			
К 186/16
Карл Фашингер (Faschinger) посилни, припадник болнице за
заразне болести у Бршадину, оптужен за давање забрањених
средстава односно лекова својој љубавници Катици Маловић које
доводе до губитка плода и наговарајући је на киретажу. Тужбу
против горе наведеног поднела газдарица Ема Кох (Koch) служавке
Катице Маловић љубавнице наведеног, обе становнице Вуковара,
због којег је била и отишла на абортус и током процеса преминула.
Као доказ прилаже и лична писма оптуженог Фашингера упућена
Катици Маловић итд., као и његову фотографију. Закључак власти односно извештај Петроварадина је да се из писма експлицитно не виде никакве сумње да је Фашингер учествовао односно
присиљавао на абортус своју љубавницу. Катица Маловић преминула је од сепсе, оставши за собом двоје малолетне деце од 3 и 11
година. Извештај директора болнице, Опште жупанијске болнице у
Вуковару у којем потврђује да је горе наведена примљена у њихову
болницу са дијагнозом сепсе, на основу препоруке овдашњег лекара др Штерна (Stern), од које је преминула неколико дана касније.
Прегледом је утврђено да не постоје објективни докази који указују
на абортус, као и да сама болесница није признала тај хирушки захват. Поступак се обуставља.
Немачки, српски					
27 листова
1916. јул 18, Петроварадин				
К 189/16
Штефан Чак (Csak) пешадинац, припадник Радног одељења бр.
37, оптужен за крађу војних ствари (два ћебета, једне чутурице
(Feldflasche) итд.) из резервног депоа у Петроварадину. Кажњен

дисциплинском мером осам дана затвора.
Немачки, мађарски					
9.

10.

11.

12.

13.

31 лист

1916. јул 18, Петроварадин				
К 190/16
Јожеф Удвари (Udvary) тобџија, припадник јединице за одбрану
мостобрана Београд, одбрамбени одсек бр. 1, моб. батерија бр. 2,
рођен у месту (Српски/Рац) Милетић (срез Оџаци, Бачко-бодрошка
жупанија), оптужен за дезертерство, пошто се у току марша од Земуна до Батајнице самовољно удаљио од своје јединице. Кажњен
дисциплинском мером седам дана засебног затвора.
Немачки						
13 листова
1916. јун 5, Петроварадин				
К 195/16
Стојан Маркуљ, пешадинац каплар, припадник Пеш. рег. бр. 1,
рођен у месту Стубице (Босна), оптужен за дезертерство, пошто се
након отпуста из болнице за заразне болнице у Бршадину, требао
јавити у Допунски батаљон своје регименте у Будимпешти, а то
није учинио. Поступак се обуставља.
Немачки							
20 листова
1916. март 15, Петроварадин				
К 198/16
Петар Страдерски пешадинац, припадник Радног одељења Пеш. рег.
бр. 24, оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице за време железничког транспорта на станици у Суботици. Кажњен дисциплинском мером са четири дана затвора, јер је каснио само један дан.
Немачки, мађарски					
36 листова
1916. март 16, Петроварадин				
К 199/16
Сретко Кос, цивилни радник последње одбранe, припадник војне
привредне станице у Угриновцима, рођен у месту Челебинци (Босна), оптужен због самовољног удаљавања из војске. Осуђен на месец дана затвора.
Немачки, мађарски					
29 листова
1916. март 17, Петроварадин				
К 201/16
Антон Пољак (Polyak) цивилни радник последње одбранe, припадник војне привредне станице у Угриновцима, рођен у месту
Белајци (Босна), оптужен за самовољно удаљавање из војске.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки							
16 листова
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15.

16.
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1916. март 17, Петроварадин				
К 202/16
Жива Шубица (Subicza) цивилни радник последње одбранe, припадник војне привредне станице у Угриновцима, рођен у месту
Фаркашдин (Farkasd, срез Ковачица, Торонталска жупанија) оптужен за самовољно удаљавање из војске. Кажњен дисциплинском
мером са десет дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
10 листова
1916. април 22, Петроварадин			
К 204/16
Имре Ђетваји (Gyetvai), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 10,
рођен у срезу Егер (Хевешка жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање из војске, пошто се након одобреног отпуста није вратио у војску. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
13 листова
1916. април 11, Петроварадин			
К 205/16
Јожеф Немет, војник превозник, припадник Возарске дивизије бр
4, оптужен за крађу, јер је у болници за заразне болести у Бршадину украо бележницу пешадинцу Петеру Мерглу (Mergl/Merel).
Поступак се обуставља.
Немачки							
24 листа
1916. април 14, Петроварадин			
К 206/16
Франц Петершелка (Peterschelka) пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 33, рођен у месту Кетласбруну (Kettlasbrunn, Доња Аустрија),
оптужен зато што је у туђем закупљеном ловном подручју код Мистелбаха (Mistelbach, Аустрија) бесправно пуцао у зеца. Поступак
се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. април 2, Петроварадин				
К 207/16
Макс Витман (Wittmann) радник у аутомобилској радионици у Новом Саду, рођен у месту Елек, Арадска жупанија, оптужен да је
украо резервну аутомобилску гуму из радионице и продао је Штефану Шоману (Schomann), који живи у стану у Дунавској улици,
у којој је и пронађена од стране детектива, и који ће ићи на цивилни суд. Командант аутомобилске радионице поручник Лакот
(Lakott) пријавио крађу жандармерији среза Нови Сад. Поступак
се обуставља.
Немачки, мађарски
				
18 листова

19.

20.

21.

22.

23.

1916. март 29, Петроварадин				
К 210/16
Петар Липовац, пешадинац, припадник последње одбране Пеш.
рег. бр. 70, рођен у месту Вера, срез Вуковар, Сремска жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из војске. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, српски					
16 листова
1916. март 21, Петроварадин				
К 213/16
Пал Ловас (Lovasz) ложач, припадник војног пароброда „Алфелд”
(Alföld), оптужен за самовољно удаљавања са пароброда. Ухапшен
од стране жандармерије у Бездану (срез Сомбор, Бачко-бодрошка
жупанија). Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
17 листова
1916. мај 7, Петроварадин				
К 214/16
Петар Чаленић, каплар припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Надаљ, оптужен за самовољно удаљавање из војске и избегавања
потчињености у војсци. Наиме, горе наведени је на путу од Београда до Лемберга (Лавов, Галиција), изашао из воза у Новом Саду,
избегавајући ратну службу. Чаленић се упутио у Надаљ да посети
рањеног брата, где се задржао пет дана, након тога је рекао оцу да
оде да га пријави жандармерији која би га покупила. Осуђен на
осам недеља затвора.
Немачки, мађарски					
72 листа
1916. мај 18, Петроварадин				
К 216/16
Коља Грубић радник последње одбране, припадник војне привредне станице у Добановцима, рођен у месту Чента, срез Ковачица, Торонталска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање од
своје јединице без одобрења и хапшење у Ченти. Осуђен на седам
недеља затвора.
Немачки, мађарски					
25 листова
1916. април 4, Петроварадин				
К 218/16
Јанош Шаркањи (Sarkany) војник превозник, припадник Транспортне дивизије бр. 4, оптужен за дезертерство, јер се након отпуста из болнице за заразне болести у Бршадину, није вратио својој
јединици. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
20 листова
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1916. април 16, Петроварадин			
К 219/16
Давид Јохан (Johann) војник превозник, припадник Транспортне дивизије бр. 4, оптужен за дезертерство, јер се након отпуста из болнице за заразне болести у Бршадину, није вратио својој
јединици. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. април 27, Петроварадин			
К 220/16
Иван Бендековић (Bendekovics) заповедник десетине и шофер,
припадник војног магацина за снабдевање храном Клагенфурт, са
службом у творници аутомобила у Новом Саду, рођен у месту Грац
(Штајерска), на основу извештаја војног магацина за збрињавање
у Клагенфурту оптужен да је из гараже власника Вурма (Wurm)
украо бензин који је продао Хајмлингеру (Heimlinger) такође власнику гараже. Претпоставка да је наведени дезертирао у Сарајево.
Поступак се обуставља.
Немачки							
32 листа
1916. април 3, Петроварадин				
К 223/16
Митар Ристић, цивилни кочијаш, припадник Брдске пекаре бр.
6 (Gebirgsbäckerei), рођен у месту Черевић, срез Илок, Сремска
жупанија, оптужен због самовољног удаљавања из војске и због
запостављања јавне службе, јер се 31. децембра 1915. године без
дозволе одвојио од своје јединице, као и због мучења коња. Осуђен
на два месеца затвора.
Немачки, српски					
25 листова
1916. март 30, Петроварадин				
К 224/16
Стефан Станчић водник у радионици аутомобила у Новом Саду,
рођен у Будимпешти, оптужен за самовољно удаљавање, јер је без
дозволе отпутовао за Будимпешту и после два дана се вратио у
Нови Сад у којем је и ухапшен. Кажњен дисциплинском мером са
десет дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
10 листова
1916. април 4, Петроварадин				
К 229/16
Јозеф Медл (Medl) војник превозник, припадник Понтоњерске
јединице бр. 50 (Kriegsbrückenequipage) за припрему моста, рођен
у месту Лизинг, (Liesing, Доња Аустрија [данас округ Беча, прим.
обрађ.], оптужен за превару, зато што је фалсификовао документ

односно гарнизонско место и уместо по наредби да се врати на
зборно место у Младеновац у своју Понтоњерску јединицу, наведени је преправио да иде у Беч. Избегавао је да се врати у своју
јединицу у Младеновац, након лежања у болници у Краљеву, зато
што су га подофицири тукли јер је Немац, њега и још једног Немаца, сем њих двојице сви остали су били Чеси или Мађари, тако да
није избегавао војску, само је хтео у другу јединицу, као и због тога
што је ова јединица добијала јако мало хране. Осуђен на четири
месеца затвора.
Немачки							
32 листа
29.

30.

31.

32.

1916. јун 27, Петроварадин				
К 230/16
Михајло Бановић и Андраш Чанко, пешадинци, припадници војног
радног одељења бр. 3, оптужени за крађу у месту Растошница, јер
су секиром обили кућу Јована Крстића из које су изнели 7 сланина,
секиру, кукуруза, постељину, лампу итд. Поступак се обуставља
док се не ухапсе оптужени.
Немачки, српски					
20 листова
1916. април 13, Петроварадин			
К 231/16
Света Црњак пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Шајкашу (Sajkásszentiván, срез Тител, Бачко-бодрошка жупанија),
оптужен за дезертерство, јер је побегао из болнице за заразне болнице у Бршадину, по сопственом исказу прескочио је ограду болести, па пешке у Вуковар, одакле је бродом путовао до Паланке, па
колима до Гајдобре и одатле пешке до куће у Шајкашу. Образлаже
да је ишао кући на пар дана да реши проблеме са земљом. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки							
13 листова
1916. март 30, Петроварадин				
К 234/16
Антон Туцић, цивилни радник последње одбране, припадник
војне привредне станице у Угриновцима, рођен у Бајмоку (срез
Бачалмаш, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен због самовољног
удаљавања из војске. Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, хрватски, мађарски 			
8 листова
1916. април 15, Петроварадин			
К 236/16
Јожеф Коршош (Korsos), наредник, припадник болнице за заразне
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болести у Винковцима, родом je из Винковаца и старији водник у
коњици Коњичке регименте бр. 12, оптужен да је хтео на не законит начин, за новац, да избегне војну службу односно пропагирао
да је то могуће избећи одлазак на ратно поље и да је крао односно
присвајао деке, штофове, мед (aerarische Montursorten) итд. Тужбу
против горе наведеног Војном суду у Печују поднела Финта Ференц (Finta Ferenc), родом из Винковаца, мештанка места Чаковци
(срез Вуковар, Сремска жупанија), удовица његовог брата који је
умро од тифуса у заробљеништву у Србији. Обустава поступка.
Немачки, српски					
16 листова
33.

34.

35.
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1916. јун 7, Петроварадин				
К 237/16
Лудвиг Мајер (Mayer) цивилни кочијаш, припадник допунске команде војног среза у Бечу, рођен у месту Оберхолабрун
(Oberhollabrunn, Доња Аустрија), оптужен за самовољно удаљавање
од војног транспорта и због непослушности у извршавању наредби
надређених. Руководилац Тврђавног суда Петроварадин примећује
да један цивилни кочијаш не може да припада једној команди војног
среза и моли санитетску болницу за заразне болести у Бршадину
да наведе у којим је јединицама горе наведени раније боравио. Поступак се обуставља.
Немачки							
24 листа
1916. мај 14, Петроварадин				
К 241/16
Стево Шушњар, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
Старим Бановцима (срез Винковци, Сремска жупанија), оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину и то два пута. Правда се да је ишао кући да посети болесног оца.
Први пут ухапшен у Осијеку, а други пут се сам пријавио у Старим
Бановцима. Петроварадински војни суд обуставља поступак, зато
што је судски већ кажњен са десет недеља затвора од Гарнизонског
суда у Загребу.
Немачки							
15 листова
1916. јул 2, Петроварадин				
К 242/16
Јозеф Гардо војник превозник последње одбране, припадник
Понтоњерске јединице бр. 208 за припрему моста, рођен у месту
Алмошд (Almosd, срез Секељхид, Бихарска жупанија, оптужен за
крађу хране тако што је обио шупе Софије Попин и Јуле Плечас у
Мирковцима (срез Винковци, Сремска жупанија) и однео храну,

хлеб, кобасице, сланину итд. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски					
25 листова
36.

37.

38.

39.

1916. октобар 10, Петроварадин			
К 243/16
Петер Жуња (Zsunya) цивилни радник последње одбране, припадник војне привредне станице у Добановцима, оптужен за дезертерство, пошто се након одобреног отпуста није вратио назад у своју
јединицу. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
26 листова
1916. септембар 6, Петроварадин			
К 244/16
Михаел Патало (Patalo) цивилни радник последње одбране, припадник војне привредне станице у Добановцима, рођен у месту
Волавиелка (Wola wielka, Галиција), оптужен за дезертерство, пошто се након одобреног отпуста није вратио назад у своју јединицу.
Поступак се обуставља.
Немачки, пољски					
12 листова
1916. јул 6, Петроварадин				
К 248/16
Стефан Милостратић, ложач, припадник бродске команде на пароброду „Печуј” („Pecs”), рођен у Сомбору, оптужен за самовољно
удаљавање са пароброда. Ухапшен је у Осијеку и доведен у Бродску групну команду (Schiffbrueckenkommando) у Новом Саду. Потписник документа Полак из првог приватног Дунавског друштва
за паробродни промет (Erste k. k. priv. Donau-DampfschiffahrtsGesellschaft) обавештава Бродску групну команду да је пароброд
„Печуј” спречен да крене због недостатка ложача. Кажњен дисциплинском мером са осам дана затвора.
Немачки, српски					
21 лист
1916. април 6, Петроварадин				
К 250/16
Јован Винкос, пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег.
бр. 6 у Печују, рођен у Бегечу, оптужен за самовољно удаљавање од
своје јединице без одобрења команданта чете, а за време кретања
батаљона из Новог Сада, остао у Новом Саду. У извештају војног
суда Петроварадин наводи се да је горе наведени имао проблема
са стомаком боравио у карантинској болници у Новом Саду, као и
у Резервној, затим у болници Црвеног крста у Новом Саду као и
болници Црвеног крста у Футогу. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
16 листова
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КУТИЈА 11

1.

2.

3.

4.

96

1916. април 15, Петроварадин			
К 251/16
Јозеф Алекси (Aleksi) каплар, припадник Пеш. рег. бр. 6, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења, у непознатом правцу. Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
17 листова
1916. април 15, Петроварадин			
К 252/16
Милан Писаревић, тобџија, припадник Брдске/Тврђавнe артиљеријске регименте бр. 13 рођен у Иригу, оптужен за дезертерство
из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења, у непознатом правцу. Кажњен дисциплинском мером са шест дана затвора.
Немачки, мађарски				
20 листова
1916. април 30, Петроварадин			
К 253/16
Карл Шулер (Schuller) поручник у пензији, припадник Пољскохаубичне регименте бр. 5 (Feldhaubitzreg), рођен у Бечу, одликован
војном медаљом, оптужен за јавну насилност и опасне претње, јер
је претио пиштољем, на главној улици Богорја – Шташов (BogorjaStaszow, Пољска), поручнику др Роберту Хелму (Helm) да ће на
њега пуцати, ако се не склони са пута односно „Ти, се склони са
својим коњем, пази шта ће Ти се десити ако ме Твој коњ удари”, поновио је више пута све време држећи пиштољ уперен на др Хелма.
Наиме, поручник др Хелм је са својом јединицом која је бројала
десет колона муниције марширао у рано јутро 31. октобра 1914.
године од места Добра на главну улицу Шташова, где се сусрео са
поручником у пензији Шулером, који је ишао са својом Батеријом
и викао како он има предност марша. Сведоци догађаја потврђују
Хелмову причу да је Шулер био видно узнемирен, махао пиштољем
и да није хтео да реши ствари мирним путем. Комешање око тога
чија је наредба јача и ко има предност у маршу, јер су се колоне сусреле на улици. Кажњен дисциплинском мером са 30 дана затвора.
Немачки, мађарски					
98 листова
1916. јун 6, Петроварадин				
К 255/16
Фрања Марек (Marek), рођен у месту Велики Грђевац и Љубомир
Станковић, тобџије, оптужени за угрожавање животне сигурности,

јер су се међусобно потукли у кухињи за време дељења хране за
ручак, при чему је Марек повредио Станковића џепним ножем у
пределу горњег дела руке, док је он сам повређен по глави чинијом
за храну. Кажњен дисциплинском мером са осам дана затвора.
Немачки, мађарски					
29 листова
5.

6.

7.

8.

1916. фебруар 20, Петроварадин			
К 259/16
Јован Попов, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у Чуругу, оптужен због наношења тешких телесних повреда односно
убиства Гергељу Демењију (Dömeny) сељака сточара мештанина
Чуруга. Наиме, отац горе оптуженог Милош Попов изашао је у
поље са својим свињама и слугом, дечаком од 12 година по имену
Васо Андрић – који је и посведочио на суду догађај – када је наишао
Демењи са својим свињама и својим слугом, такође дечаком од 12
година по имену Винценц Варга (Varga). Демени је напао Милоша
Попова и ударио га два пута у главу, због пријаве коју је Милош
Попов поднео против њега Општини Чуруг, јер никада не пере тор
за својим животињама, након чега је Милош Попов рекао свом
слуги да отрчи по његове синове Раде и Јована Попова који су га
на смрт претукли, а Јован му још око главе ставио бич који служи
за бичевање свиња. Осуђен на 20 месеци затвора.
Немачки, мађарски					
68 листова
1916. април 30, Петроварадин			
К 267/16
Иштван Јураш (Juras) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 16, оптужен за против природан блуд (Verberechen der Unzucht wider die
Natur). Јожеф Пулај (Pulai), пешадинац, је наведеног оптуженог
затекао у том стању и пријавио га каплару Видошу (Vidos). Оптужени се правда да је имао нужну потребу односно импулсивну
реакцију. Због недостатка доказа поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
22 листа
1916. април 27, Петроварадин			
К 269/16
Јан Кочиш (Kocsis) цивилни кочијаш, припадник Пеш. колоне за
снабдевање (храном) бр. 31 (Verpflegskolone), рођен у Старој Пазови,
оптужен за самовољно удаљавање из војске. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски, хрватски				
22 листа
1916. април 29, Петроварадин			
К 271/16
Теодор Тепић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 2, рођен у Сан-
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ском Мосту (Босна), оптужен да је од својих другова Ивана Леко
и Ђорђа Степића у току ноћи украо новац у износу од 170 круна.
Обуставља се поступак због недостатка доказа.
Немачки							
24 листа
9.

10.

11.

12.

13.
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1916. април 18, Петроварадин			
К 279/16
Георг Шпинена (Spinena), санитетски војник, припадник болнице
за заразне болести у Бршадину, оптужен за не одговарање на наредбу водника Антона Преглеја, да оде у бараку 7/8 и да брине о
болеснима. Кажњен дисциплинском мером са десет дана засебног
затвора.
Немачки							
12 листова
1916. мај 10, Петроварадин				
К 281/16
Милош Велимиров, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Ђурђеву, срез Жабаљ, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање од своје јединице, док се по наредби Регименте бр. 6 службено превозио од Печуја до Бршадина. Отишао
је да посети родитеље у Ђурђеву и вратио се након десет дана
својевољно својој јединици у Бршадин. Кажњен дисциплинском
мером са десет дана затвора.
Немачки						
16 листова
1916. мај 9, Петроварадин				
К 282/16
Петар Павковић пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Живике, код Лучана, срез Пожега, оптужен за дезертерство,
пошто је дезертирао од своје јединице из Осијека. Поступак се
обуставља.
Немачки, хрватски					
21 лист
1916. мај 20, Петроварадин				
К 283/16
Сава Попин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Деспотово, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки							
15 листова
1916. мај 14, Петроварадин				
К 287/16
Жарко Херстаревић, резервни тобџија, припадник Тобџијске регименте бр. 12, рођен у Бешки, срез Стара Пазова, Сремска жупанија

оптужен за крађу, јер је од свог садруга тобџије Франца Бохача,
украо бележнице и новац у једној од две гостионе у Петроварадину
у којима су били и пили вина, као и због самовољног удаљавања из
војске, за које време се крио по каменичким шумама, док се није
сам вратио односно пријавио. Не пишу називи гостиона. Осуђен
на седам месеци затвора.
Немачки							
35 листова
14.

15.

16.

17.

1916. април 20, Петроварадин			
К 293/16
Жарко Јовичић, санитетски војник, припадник санитетског
одељења болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту
Крушедол (срез Ириг, Сремска жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање из војске, пошто се није вратио са дозвољеног отпуста
из Крушедола. Поступак се обуставља.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. мај 6, Петроварадин				
К 297/16
Емерих Филип (Emerich Filip) војник превозник, припадник
Понтоњерске јединице бр. 51 за припрему моста, рођен у месту
Нађсентмихаљ (Nagyszentmihály Großpetersdorf/, срез Фелшер,
Ваш жупанија), оптужен односно покренут поступак због сумње
за покушај силовања. Командант страже у месту Слатина у Србији,
Антон Каран чуо је женски врисак и потрчао према кући одакле су
звуци долазили, када је поред њега прошао, Емерих Филип. У тој
кући су се налазиле две жене и четворо деце, које су се и раније
жалиле да војници покушавају да провале у кућу и да их силују.
Због недостатка доказа поступак обустављен.
Немачки							
17 листова
1916. април 29, Петроварадин			
К 298/16
Васо Максимовић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1916. април 28, Петроварадин			
К 299/16
Франц Геперт (Geppert) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у Осијеку, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Побегао код маме и љубавнице Иде
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Халас (Halasz) у Осијек због страха од операције киле у препонама
(Leistenbruches) где је и ухапшен. Кажњен дисциплинском мером
са 15 дана затвора.
Немачки							
11 листова
18.

19.

20.

21.
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1916. мај 7, Петроварадин				
К 300/16
Херман Вегнер (Wegner) наредник, заповедник десетине, последње
одбране, припадник Пеш. рег. бр. 32, рођен у месту Вођинци
(срез Винковци, Сремска жупанија), оптужен због повређивања
потчињености у војсци, пошто је у писмима које је слао својој
жени у Будимпешту псовао по надређенима, официрима, лекару,
болници итд., рекавши: „Нека их све ђаво поједе кад би их само
тако болело срце, као што боли мене” , зато што му нису одобрили
отпуст. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
26 листова
1916. мај 7, Петроварадин				
К 301/16
Радован Јанков рођен у Платичеву и Никола Вранић, рођен у месту
Чепин, резервне тобџије, припадници Тобџијске регименте бр.
62, оптужени за повређивање потчињености у војсци, пошто су у
борделу у Новом Саду у улици Салонска бр. 13 (Szalonkagasse 13)
правили буку, лупали столицама итд, а горе наведени Вранић је
једној од девојака ударио шамар. Када је војна жандармерија дошла
да их смири, настала је општа туча са вађењем оружја, а наведени
Јанков је викао: „Свиње Мађари, свиње и керови...”. Осуђен на три
месеца затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
71 лист
1916. мај 4, Петроварадин				
К 302/16
Милорад Обрадовић пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са осам
дана затвора.
Немачки							
10 листова
1916. април 29, Петроварадин			
К 303/16
Милан Милак, резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6,
рођен у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
30 дана затвора.
Немачки							
9 листова

22.

23.

24.

25.

26.

1916. мај 9, Петроварадин				
К 305/16
Ђока Јоцић пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег. бр.
6, рођен у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером
са десет дана затвора. У прилогу разгледница у боји, са утиснутим
текстом на разгледници на мађарском, а текст својеручно писан на
полеђини је на српском језику родитељима у Новом Саду.
Немачки, мађарски, хрватски, српски			
16 листова
1916. мај 9, Петроварадин				
К 309/16
Душан Пушкаревић цивилни кочијаш, припадник коњичког
одељења у Јасници, рођен у Крушедолу, оптужен за самовољно
удаљавање од своје јединице на путу из Србије у Далмацију, тако
што је док су пролазили кроз Руму без одобрења напустио воз.
Ухапшен у Каменици код маме. Осуђен на пет недеља затвора.
Немачки, хрватски					
20 листова
1916. мај 13, Петроварадин				
К 310/16
Божо Божић пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Гашинци, срез Ђаково, Вировитичка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
15 листова
1916. мај 17, Петроварадин				
К 311/16
Теодор Стојшић, каплар тешке хаубичке дивизије бр. 13, рођен
у месту Беркасово, срез Шид, Сремска жупанија, оптужен за
самоповређивање, сумња се да је намерно запоставио лечење
ране на десној потколеници изазване, падом са коња односно
заглављењем у постоље од топа како би га прогласили неспособним
за војску и тиме утицао на отпуст из војске. Горе наведени боравио
је једанаест месеци на ратном пољу и лечио је рану у болницама у
месту Васиљеву, Мункачу и Будимпешти. У прилогу извештаји и
налази лекара болнице у Вараждину. Ослобођен оптужбе.
Немачки, хрватски, мађарски				
83 листа
1916. фебруар 24, Петроварадин			
К 312/16
Станиша Блешић, војник превозник, припадник Транспортне
дивизије бр. 5, рођен у месту Радановац крај Суботице, оптужен за
дезертерство. Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки, мађарски					
57 листова

101

27.

28.

29.

30.

31.
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1916. мај 7, Петроварадин				
К 313/16
Карл Миле (Mille) пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Мезетеглед (Mezötelegd, срез
Велики Варадин, Бихарска жупанија) оптужен због повређивања
потчињености у војсци односно избегавање извршавања војне
наредбе команданта страже Лајоша Фењеша (Fenyes) који му је
наредио да преузме чување страже на капији испред болнице (Darvas Mazi – Spital) у Великом Варадину. Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
69 листова
1916. јул 20, Петроварадин				
К 314/16
Радивој Милић коморски кочијаш припадник коморске колоније,
рођен у Меленцима, оптужен за самовољно удаљавање од своје
јединице у Шајкашу, без писменог одобрења. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
32 листа
1916. јун 15, Петроварадин				
К 315/16
Пал Франциски (Franciszki) резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у Кисачу, оптужен за дезертерство из војске које
је починио за време свог премештаја из болнице Црвеног крста из
Кежмарка (Kesmark) за Нови Сад, и тако побегао преко Будимпеште у родно место Кисач. Осуђен на три недеље затвора.
Немачки, мађарски					
21 лист
1916. мај 13, Петроварадин				
К 317/16
Стеван Радовановић, тобџија, припадник тобџијске регименте број
12, рођен у месту Бежанија (срез Земун, Сремска жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из војске без одобрења. Кажњен
дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, хрватски					
15 листова
1916. јун 29, Петроварадин				
К 319/16
Јожеф Орослањ (Oroszlany) кочијаш последње одбране, припадник Корпуса инжињеријске алатне колоне бр. 8
(Korpsschanzzeugkolonne), оптужен за самовољно удаљавање од
своје јединице из Краљева ка Београду. Наиме, наведени је због
високе температуре и физичке болести био у потрази за неком болницом – пошто нико од његових претпостављених није имао слух
за то, због тога што га је лекар у Краљеву прогласио способни за

обављање дужности – јер се и даље веома лоше осећао. На путу за
Београд код места Раља бива ухапшен ид стране жандармерије која
га је предала у Београд. Из Београда су га пребацили у Тврђавску
болницу где је констатовано да има тифус, у којој је остао на
лечењу два месеца и после пребачен у болницу Марије Трандафил
у Новом Саду. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
21 лист

КУТИЈА 12

1.

2.

3.

4.

1916. јул 4, Петроварадин				
К 321/16
Радован Алексић цивилни кочијаш, припадник Корпуса ремонтне радионице тенковске колоне бр. 9 (Кorps Parks Munitions Kolone No. 9), рођен у месту Нови Сланкамен, срез Стара Пазова,
Сремска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из војске,
без одобрења и боравио у Новом Сланкамену до свог хапшења.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
47 листова
1916. мај 10, Петроварадин				
К 323/16
Јоцо Добрић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
Батајници, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину одакле је побегао код родитеља у Батајницу.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки							
9 листова
1916. мај 10, Петроварадин				
К 325/16
Ђорђе Радовановић пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у Бежанији, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину одакле је побегао на неколико дана, после
тога се добровољно вратио. Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки							
12 листова
1916. мај 4, Петроварадин				
К 327/16
Никола Ђурђевић и Петар Мркшић обојица рођени у Новом Сланкамену, цивилни кочијаши, припадници Корпуса ремонтне радио-
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нице тенковске колоне бр. 8, оптужени за самовољно удаљавање од
своје јединице преко Ивањице, Старе Пазове до Новог Сланкамена. Ђурђевић кажњен са осам недеља затвора, а Мркшић са шест.
Немачки, хрватски					
25 листова
5.

6.

7.

8.

9.
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1916. мај 10, Петроварадин				
К 328/16
Јожеф Шулдаи (Sulday) каплар, припадник Пеш. рег. бр. 86, оптужен за крађу новца 400 круна из ормарића собе неговатељице
Елвире Старне (Sztarna) која негује болеснике у болници за заразне
болести у Бршадину. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
26 листова
1916. мај 10, Петроварадин				
К 329/16
Иван Савина, цивилни кочијаш, припадник Транспортне дивизије
11, рођен у месту Селце, срез Ђаково, Вировитичка жупанија оптужен за самовољно удаљавање из болнице у Винковцима. Осуђен
на пет недеља затвора.
Немачки, хрватски					
28 листова
1916. јун 05, Петроварадин				
К 330/16
Лајош Барбељ (Borbely) војник превозник последње одбране,
припадник одељења за транспорт у Будимпешти, оптужен је за
дезертерство. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
30 листова
1916. мај 14, Петроварадин				
К 333/16
Никола Контић коњоводац (Tragtierführer) припадник Транспортне
команде бр. 12, рођен у месту Чађавица (срез Горњи Михољац,
Вировитичка жупанија) оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину, са претпоставком за
дезертерство. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
26 листова
1916. јун 5, Петроварадин				
К 336/16
Стефан Гавриловић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском
мером са десет дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
14 листова

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1916. јун 05, Петроварадин				
К 337/16
Оскар Курле (Kurle) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице односно санитетског одељења бр. 16 у Будимпешти, без одобрења.
Кажњен дисциплинском мером са седам дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
28 листова
1916. мај 13, Петроварадин				
К 343/16
Рудолф Рудић хусар, припадник Хусарске рег. бр. 8, рођен у месту
Парабућ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером
са десет дана затвора.
Немачки, мађарски					
11 листова
1916. мај 17, Петроварадин				
К 344/16
Никола Думитровић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Бело Брдо (срез Осијек, Вировитичка жупанија), оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са десет дана
затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
13 листова
1916. мај 12, Петроварадин 			
К 347/16
Петар Липовац пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером
са дванаест дана затвора.
Немачки							
10 листова
1916. мај 22, Петроварадин				
К 349/16
Сава Контарџић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском
мером са три дана затвора.
Немачки, мађарски					
11 листова
1916. јун 16, Петроварадин				
К 350/16
Данијел Пурић, коњаник, припадник Коњаничке рег. бр. 12, рођен
у селу Грк (срез Митровица, Сремска жупанија), оптужен за
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самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину,
без одобрења. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, хрватски					
35 листова
16.

17.

18.
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1916. јул 31, Петроварадин				
К 353/16
Мато Грлчић, цивилни кочијаш последње одбране, припадник Команде позадинске јединице бр. 10, рођен у месту Љуба, оптужен
за дезертерство пошто се након одсуства није вратио док га није
ухапсила жандармерија Команде Ириг. Тврди да он уопште није
војник, него цивилни кочијаш, и да се намерно није вратио након
одсуства, јер је проглашен неспособним на регрутацији у Осијеку,
а и зато што му је окружни лекар др Грчић рекао да треба да остане
у Иригу да ради на чишћењу канала. Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки, хрватски					
79 листова
1916. јун 16, Петроварадин				
К 354/16
Јохан Шерер (Scherrer) капeтaн, командант пароброда „Kereskedes”,
припадник команде бродске станице „Рушчук” („Rustsuk”, бугарска дунавска лука), Бугарска, рођен у Пожуну, оптужен за
псовање, јер је довикивао капетану пароброда „Хелене” („Helene”)
а) „Даћу вам га ја, бацићу вам уже, желите да будете бродари, ви
сте шустери, а не бродари” и б) „Ви нисте бродари, ви сте шустери”. Командант наоружаног пароброда „Хелене” Звирковски
(Zwirkowski) припадник одељења речне флотиле за постављање
мина (Flussminenabteilung) подигао тужбу против наведеног. Вербални сукоб избио око пристанка оба пароброда у луци Русе на
месту где треба да се збрину односно утоваре угаљ. Поступак се
обуставља до даљњег односно док тужени не буду службено непотребни. У прилогу црно-бела разгледница са лепо одевеним паром
на слици.
Немачки, хрватски, мађарски				
76 листова
1916. јул 7, Петроварадин				
К 356/16
Милан Ћурић, цивилни кочијаш, припадник Брдске пекаре бр.
2 (Gebirgsbäckerei), рођен у Адашевцима, срез Шид, Сремска
жупанија, оптужен за дезертерство, јер је побегао у ноћи између 15.
и 16. марта 1916. године из своје јединице, која је у то време била
распоређена по насељеним местима код Нове Пазове, и налази се у
Шиду. Кажњен са 21 дан засебног затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
23 листа

19.

20.

21.

22.

23.

1916. мај 20, Петроварадин				
К 357/16
Жарко Комадиновић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у Каћу, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером
са осам дана затвора.
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. јун 18, Петроварадин				
К 360/16
Фрањо Бартоловић, санитетски војник последње одбране, припадник Санитетског одељења бр. 23, рођен у месту Хрељин, срез
Огулин, Модрушко-ријечка жупанија, оптужен за крађу новчаника односно кожне ташнице са новцем унутра од Марије Штајнер
(Steiner) продавачице хране и пића у кантини војске, код које је
наведени куповао и кога сумњичи. Поступак се обуставља због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
57 листова
1916. јун 15, Петроварадин				
К 363/16
Петар Радивојић цивилни кочијаш, припадник Коњској болници
(Pferdespitales) у Добановцима, рођен у Нерадину, срез Ириг, Сремска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из своје јединице.
Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, хрватски					
25 листова
1916. октобар 24, Петроварадин			
К 365/16
Стеван Каролија, Лука Пејновић и Сава Смољановић, сва тројица
рођена у Старим Бановцима, цивилни кочијаши, припадници
корпуса тенковске ремонтне радионице бр. 19 (Korps-MunitionsParks), оптужени за дезертерство, ухапшени у Старим Бановцима.
Поступак се обуставља.
Немачки, хрватски, мађарски				
50 листова
1916. јун 4, Петроварадин				
К 368/16
Јожеф Тот (Toth) пешадинац, припадник последње одбране, ложач
на пароборду „Торонтал” („Torontal”), рођен у месту Кишмарја
(Kismarja, срез Салард, Бихарска жупанија) оптужен за преступ
против вршења дужности односно угрожавање јавног морала
(Vergehen gegen die Pflichten eines oeffentlichen Dienstes). Наведени
ухваћен од стране дежурне патроле у Новом Саду у пијаном стању,
у којем је грубо псовао свог претпостављеног руководећег машини-
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сту. Новосадска бродска групна команда (Schiffgruppenkommando)
предлаже да због таквог учесталог недоличног понашања горе наведени није за бродску службу јер је непоуздан и неупотребљив те
се предлаже или одслужење затворске казне или слање на фронт.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки							
11 листова
24.

25.

26.

27.
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1916. јун 8, Петроварадин				
К 369/16
Франц Невина (Nevina), пешадинац, припадник последње одбране
Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Јакшић, Пожешка жупанија, оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину, јер
се удаљио без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са шест
дана затвора.
Немачки							
16 листова
1916. јун 8, Петроварадин				
К 370/16
Ибрахим Бракмић, пешадинац, припадник допунског батаљона
Пеш. рег. бр. 1, V ратног – пешадијског батаљона, рођен у месту
Шипово (Босна), оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. Поступак се
обуставља.
Немачки							
13 листова
1916. мај 22, Петроварадин			
К371/16
Лука Јовановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Параге, срез Паланка, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен
за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину, јер
се удаљио без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са десет
дана затвора.
Немачки, мађарски					
17 листова
1916. мај 26, Петроварадин				
К 376/16
Златко Вербић, добровољачки водник односно заповедник десетине Пољско војне регименте бр. 37 (Freiwilliger Zugsfuehrer des
k.u.k. Feld Kriegs Rgts.), рођен у месту Доље (Крањска), оптужен
за проневеру плата које је требао да исплати војницима, а које је
прокоцкао на играње карата. Ослобођен оптужбе, и налаже се дисциплинско кажњавање.
Немачки, мађарски, хрватски				
77 листова

28.

29.

30.

1916. мај 30, Петроварадин				
К 377/16
Емерих Филип војник превозник, припадник понтоњерске
јединице бр. 51 за припрему моста, рођен у месту Нађсентмихаљ,
оптужен за повређивање потчињености у војсци, јер није хтео да
устане из кревета на наредбу каплара Јозефа Kмоторке (Kmotorka)
на коју је одговорио вулгарним речима. Такође, претио је каплару
војном сабљом. Осуђен на осам месеци затвора.
Немачки							
32 листа
1916. мај 22, Петроварадин				
К 379/16
Александар Петровић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6,
рођен у Жабљу, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. У прилогу лична писма упућена родитељима на српском језику. Кажњен
дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски, српски			
14 листова
1916. мај 28, Петроварадин 			
К 380/16
Тоша Николић, цивилни кочијаш, припадник артиљеријске
транспортне команде бр. 3, рођен у месту Трпиња, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину,
јер се удаљио без одобрења. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски, хрватски				
19 листова

КУТИЈА 13

1.

2.

1916. јул 14, Петроварадин				
К 452/16
Карл Нун (Nunn), пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 32, одељењa за осматрање и одржавање мостова у
тврђави у Петроварадину (Brückenbewachungs- und Erhaltungsdetachement in der Festung Petrovaradin), рођен у Будафоку (насеље у
Будимпешти), оптужен за крађу војног ћебета, иако се брани да га
је купио на пијаци у Будимпешти. Поступак обустављен.
Немачки, мађарски 					
19 листова
1916. јул 14, Петроварадин				
К 453/16
Ђуро Матузовић, пионир, припадник Пионирског батаљона бр. 15,
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чете бр. 3, рођен у месту Оштра Лука (Босна), оптужен за крађу
војног ћебета које је послао из Тузле својој жени Божици (Божани) Матузовић, пошто је евакуисана у место Нова Градишка, и жалила се да је њој и деци хладно. У Прилогу кореспонденцијски
картон војне болнице Мостар, на којем се на полеђини налази табела, на којој је наведено по рубрикама рањено и болесно стање
војника који је у болници, од лако рањен до скале тешко рањен и
то на разним језицима, као и од болестан до тешко болестан које
се заокружују и тиме се означава у којем се стању војник налази у
болници. Поступак обустављен.
Немачки, мађарски, хрватски 				
19 листова
3.

4.

5.
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1916. јул 9, Петроварадин				
К 456/16
Адам Вуковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Црнац, срез Слатина, Вировитичка жупанија, оптужен за крађу
болничког мантила, за време свог боравка у болници за заразне
болести у Бршадину, из закључаног орманчића, који је исецкао и
употребио за обојкe (Wickelgamaschen). Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки 						
30 листова
1916. јун 11, Петроварадин				
К 458/16
Бранко Драгић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Ђурђево, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. У прилогу је поштанска карта-разгледница упућена родитељима на српском језику. Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски, српски 		
19 листова
1916. јун 8, Петроварадин				
К 459/16
Коста Смољановић, војник превозник, припадник Транспортне
дивизије бр. 13, рођен у месту Стари Бановци ,,оптужен за крађу
новца од Мите Филиповића, рибара и мештанина Старих Бановаца,
на путу од гостионе „Прерадов” до свог стана, док је Филиповић
био у друштву Циганке Зорке Јовановић, мештанке Старих Бановаца, као и крађу новца од Саве Николића, надничара, мештанина
Старих Бановаца, који је украо пре пола године. Оптужен на годину дана затвора, сваких 14 дана самице, као и сваког 1. и 8. дана у
месецу постити уз тежак рад.
Немачки, мађарски, хрватски				
32 листа

6.

7.

8.

9.

1916. јул 1, Петроварадин				
К 463/16
Андреас Јунг (Jung), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70,
рођен у месту Нови Сланкамен, оптужен за самовољно удаљавање
из Пољске болнице број 6/6, која се налази у Србији у Горњем
Младеновцу, из које се упутио у своје родно место Нови Сланкамен
у којем је и ухапшен од жандармерије. Осуђен на шест месеци
затвора.
Немачки, хрватски					
23 листа
1916. јун 17, Петроварадин				
К 464/16
Стефан Радовановић, коњаник, припадник коњичке регименте бр.
12, рођен у месту Бежанија, срез Земун, оптужен за самовољно
удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину и са
собом понео војне државне ствари у вредности од 14,50 круна. У
прилогу роза поштанска карта-разгледница упућена родитељима
на српском језику. Дисциплинско кажњавање.
Немачки, хрватски					
12 листова
1916. јул 21, Петроварадин				
К 465/16
Пал Орбан (Orban) војник 1. класе задужен за снабдевање, разводник, припадник магацина за снабдевање у тврђави Петроварадин,
рођен у месту Кочола (Kocsola, срез Домбовар, Толна жупанија),
оптужен за занемаривање службених прописа, јер је појединачно
од војника куповао војничке ствари, као што су чарапе, крзнена
јакна, ципеле, јастуке итд. а које су војницима биле дељене по
службеној дужности и слао их својој супрузи на чување. Осуђен
на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
39 листова
1916. септембар 23, Петроварадин			
К 467/16
Михаљ Тордаи (Tordai) пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 65, тренутно се налази код Позадинске команде број
V/13 (Etappenkommando), у месту Даљ, срез Осијек, Вировитичка
жупанија, рођен у месту Копачапати (Kopacsapati, Потиски срез,
Саболч жупанија), оптужен по два основа за дезертерство и за
самовољно удаљавање која су се догодила пре годину дана. Прво
јер против њега покренут поступак при дивизијском суду у Загребу
због дезертерства, зато што се након свог одсуства није вратио у
своју јединицу и којег је жандармерија ухапсила након месец
дана у месту Чоп (Csоp, срез Капош, Унг жупанија), јер је без
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потребних докумената за марш (Marschdokumente) желео да пређе
кордон, али се легитимисао на основу болесничке легитимације.
Током истраге утврђено да се горе наведени оптужени налазио
на војној дужности у месту Маркушица, срез Вуковар, Сремска
жупанија, као стражар заробљеничког логора. У прилогу допис
кр. уг. хрв. слав. оружничко заповједништва Постаја Маркушица
упућен Тврђавном суду у Петроварадину, у којем саопштавају да
се „пучки усташа Михаел Тордаи као стражник над руским ратним
заробљеницима на пустари Черетинци, Општине Маркушица
(....) налази се на 10 дневном допусту у Угарској (...)”. Истрагом
не може тачно да се утврди ко је оптуженог тада ухапсио, и када
тачно – због тога што је дошло до промене референта на обради
предмета, као и зашто је толико дуго био задржан у Персоналној
зборној станици (Personalsammelstelle) у месту Шатораљаујхељ
(Satoráljaúhely, Земплинска жупанија) којој је био предат од стране
жандармерије. На основу друге тачке тужбе оптужен за самовољно
удаљавање, на три дана од једне допунске чете своје Регименте у
месту Рагоч (Ragyolcz) али је оптужени признао да се био удаљио.
Војни суд Петроварадин га по првој тачки оптужбе ослобађа, а
по другој дисциплинским путем на засебан затвор од десет дана
кажњава.
Немачки, мађарски, хрватски				
85 листова
10.

11.
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1916. август 9, Петроварадин				
К 471/16
Јожеф Пишта (Pista) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
52, рођен у месту Лашко (Луг, срез Барањвар, Барањска жупанија),
оптужен за превару односно фалсификовање датума за повратак у
касарну са одсуства, са 16.6, преправио на 26.6, што се и види из
приложеног документа. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, мађарски					
56 листова
1916. јул 9, Петроварадин				
К 483/16
Валентин Вереш (Veres) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту Беретћоујфалу (Beretyuujfalu/
Berettyóújfalu, Бихарска жупанија), оптужен за крађу новца из гостионе Јаноша Чорза (Csörz) у Беретћоујфалу у коју је провалио
и украо штедну књижицу са 400 круна и у готовини 100 круна из
фиоке. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
23 листа

12.

13.

14.

15.

16.

1916. октобар 14, Петроварадин			
К 488/16
Видор Бенедеску (Benedesku) тобџија при артиљерији корпуса Регименте бр. 12, тренутно на дужности као пешадинац последње
одбране и припадник одељења за осматрање и одржавање мостова у тврђави у Петроварадину, рођен у месту Холбак, срез Терчвар, Фогараш жупанија, оптужен за крађу војничких ципела које
је послао својој жени у поштанском пакету, а правда се тиме да је
мислио да су ципеле сваког војника његово сопствено власништво.
Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
35 листова
1916. јун 27, Петроварадин				
К 489/16
Јакоб Крац (Kratz) каплар или заповедник десетине, припадник
Пионирског батаљона бр. 4, рођен у месту (Нови) Сивац, оптужен
за крађу новца од војника Лудвига Лаглера (Lagler) из његове јакне
док је спавао. Ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
56 листова
1916. јул 21, Петроварадин				
К 490/16
Душан Велимирац кочничар железнице (Eisenbahnbremser), припадник последње одбране Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Батајница,
оптужен за удаљавање од своје јединице. Признаје да је побегао
кући у Батајницу из места Качаник како би се одморио од тешких
радова. Пошто у близини није било лекара, којег је тражио, и зато
што је радио веома тешке послове, а из рата вуче брух. Добровољно
се пријавио жандармерији код куће у Батајници и одмах су га ухапсили. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки 						
22 листа
1916. јул 4, Петроварадин				
К 492/16
Мато Стискало, кочничар железнице, припадник Железничке регименте, рођен у месту Нови Сланкамен, оптужен за самовољно
удаљавање за време превоза од болнице за заразне болести
Бршадин до допунског кадра у Корнојбургу (Korneuburg, Доња
Аустрија). Осуђен на три и по месеца затвора.
Немачки 						
23 листа
1916. јул 5, Петроварадин				
К 494/16
Александар Степанов цивилни кочијаш, обвезник последње одбране, припадник Пољске болнице 10/3, рођен у месту Осове (Морав-
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ска), оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице за време
транспорта у Новом Саду. Ухапшен у Осови. Осуђен на три месеца
затвора.
Немачки 						
32 листа
17.

18.

19.

20.
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1916. август 5, Петроварадин				
К 498/16
Мијо Мариновић, радник последње одбране, чувар стоке при
тврђавном магацину за збрињавање у Петроварадину (Viehhüter beim Fstgs-Verpflеgsmagazin in Petrovaradin), рођен у месту
Краљева Велика, срез Новска, Пожешка жупанија, оптужен за
дезертерство, јер се није вратио у своју јединицу након редовног
отпуста. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. мај 23, Петроварадин				
К 499/16
Милан Силбашки пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у месту Баноштор, срез Илок, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са
осам дана затвора.
Немачки 						
10 листова
1916. мај 23, Петроварадин				
К 500/16
Васа Марић пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег. бр.
6, рођен у месту Мошорин, срез Тител, Бачко-бодрошка жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину, јер се удаљио без одобрења, али се и сам после пет дана
вратио и пријавио у болницу. Правда се да је отишао на пет дана
да помогне својој болесној жени са троје мале деце, пошто му није
био одобрен отпуст. Казна три дана самице. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки 						
9 листова
1916. август 7, Петроварадин				
К 506/16
Младен Стојшић коњаник, припадник Коњичке регименте бр. 12,
рођен у месту Трпиња, оптужен за самовољно удаљавање за време
транспорта од Шапца до болнице за заразне болести у Бршадину
и за фалсификовање путне исправе са 10. маја на 10 јун. Осуђен на
четири месеца затвора.
Немачки 						
30 листова

21.

22.

23.

24.

1916. јул 29, Петроварадин				
К 507/16
Ђоко Ђаковић припадник кланице за клање стоке у Сарајеву,
рођен у месту Горњи Свилај (Босна), оптужен за превару, пошто је
појединачно обећавао својим поданицима земљорадницима Емину Мештровићу, Ђури Миличићу, Зајко Чанчару, Илији ЗепачкићЈовичићу и Делко Мустафи да ће их ослободити војне обавезе и
за њих поднети молбе за трајни отпуст из војске, а за узврат им
тражио новац и тако их оштетио. У прилогу изјаве горе наведених
сведока. Оптужен на шест недеља затвора, једном недељно постити уз тежак рад.
Немачки 						
39 листова
1916. октобар 13, Петроварадин			
К 508/16
Винко Херман (Hermann), цивилни радник, обвезник последње
одбране, припадник артиљеријске оружарнице (Art. Zeugsdepot)
Тврђаве Петроварадин, рођен у месту Радосавци, срез Слатина,
Вировитичка жупанија, оптужен за наношење лакших телесних
повреда, насталих у тучи у гостионици у Слатини, које је нанео у
пределу главе коњанику Илији Вучичевићу. У прилогу изјава сведока Мато Бошњака, лончар, који је и сам добио циглу у главу од
Хермана. Туча избила око музике, за кога ће да свира хармоникаш.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, српски 					
44 листа
1916. јул 4, Петроварадин				
К 510/16
Паул Сачек, пешадинац каплар, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Гашинци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, српски 					
13 листова
1916. јул 1, Петроварадин				
К 512/16
Јосип Дујак, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Ђурђанци, срез Ђаково, Вировитичка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину,
јер се удаљио без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, српски 					
15 листова
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25.

26.

27.

28.

29.
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1916. јун 26, Петроварадин				
К 514/16
Бошко Ђукић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Паланка, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. Кажњен
дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки 						
9 листова
1916. јул 4, Петроварадин				
К 517/16
Перо Стојановић, тобџија, припадник пољске тобџијске регименте
бр. 36 (Feldkanonen Rgts.), рођен у месту Негославци, срез Вуковар, Сремска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. У
прилогу разгледница упућена на родитеље горе наведеног. Кажњен
дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, српски					
13 листова
1916. јул 5, Петроварадин				
К 520/16
Живан Папић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Жабаљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, јер се удаљио без одобрења. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
13 листова
1916. јул 30, Петроварадин				
К 522/16
Лаза Јанош, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у месту
Лонкаш (Lonkas, срез Бељенеш, Бихарска жупанија), оптужен за
повређивање потчињености у војсци, јер је одбио наредбу разводника Ђерђа Кардоша (Kardos) да однесе вечеру једном затворенику који се налази у тврђави у Петроварадину. Осуђен на пет
недеља затвора.
Немачки							
26 листова
1916. новембар 20, Петроварадин			
К 529/16
Ђула Силађи (Szilagyi) каплар, припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен
у месту Кишмарја, оптужен за силовање служавке Јулиане Хати
(Hati) у врту „Рејдеши” („Rhedeysche” Garten) у Великом Варадину.
На основу изјаве Јулиане Хати силовали су је између 10–12 војника,
који су је опколили и стајали око ње, неки су је држали за руке и ноге,
док се нису сви изређали, били насилни и претили јој сабљама, док
је оптужени сабљу држао на њеним грудима и претио јој да не сме

да зуцне односно да се не опире. Некe од војника је препознала, а
то су: Јожеф Баји, Јанош Трифан, Габор Бодор, Шандор Молнар,
Ђерђ Штерк (Störk), Шандор Колм. У прилогу мапа врта исцртана
пенкалом са унесеним корацима које су војници направили и где
су је све одвели да је силују. Сведок Јанош Хорват (Horvath) чуо је
вриске горе наведене како дозива у помоћ на 100 метара. Осуђен на
казну затвора од годину године, са месечним постом и на тај дан да
буде изложен тешким пословима стоваришта (hartes Lager).
Немачки, мађарски				
146 листова
30.

31.

32.

33.

1916. јул 5, Петроварадин				
К 531/16
Аврам Дивнић, тобџија, припадник тобџијске регименте бр. 7,
рођен у месту Шашинци, срез Митровица, Сремска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са десет
дана затвора.
Немачки 						
9 листова
1916. јул 5, Петроварадин				
К 532/16
Ранко Стрбачки, тобџија, припадник тобџијске регименте бр. 36,
рођен у месту Лаћарак, срез Митровица, Сремска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки							
9 листова
1916. септембар 10, Петроварадин			
К 537/16
Емил Букинац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Бегеч, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину, без одобрења. У прилогу разгледница и писмо на српском језику упућено родитељима горе наведеног. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски, српски				
16 листова
1916. јул 5, Петроварадин				
К 538/16
Миле Радисављевић, сапер, припадник Сапер батаљона бр. 13,
рођен у месту Гргуревци (срез Митровица, Сремска жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину, без одобрења. Кажњен дисциплинском мером са осам
дана затвора.
Немачки							
9 листова
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34.

1916. јул 5, Петроварадин				
К 540/16
Ференц Киш (Kiss), цивилни кочијаш обвезник последње одбране, припадник коњичког парка Возарске пратње коњичког одреда
(ескадрона) бр. 4 (Pferdefeldbahn Trainbegleitungseskadron), рођен у
месту Жабаљ, оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице
за време транспорта у Инђији. Кажњен дисциплинском мером са
десет дана затвора.
Немачки, мађарски					
20 листова

КУТИЈА 14

1.

2.

3.
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1916. август 11 , Петроварадин			
К 613/16
Живан Јовановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Футог, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, мађарски					
13 листова
1916. август 8 , Петроварадин				
К 614/16
Стево Николић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Комлетинци, срез Винковци, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски
				
15 листова
1916. септембар 26 , Петроварадин			
К 616/16
Антон Рајтер (Reiter), резервни војник превозник, припадник
Понтоњерске јединице бр. 11 за припрему моста, рођен у месту
Трибусвинкел (Tribuswinkel, срез Баден, Доња Аустрија), оптужен
за самовољно удаљавање, јер се након одобреног отпуста није вратио
у своју јединицу. Терети се да је послао телеграм из Бадена у своју
јединицу у Инђији у којем саопштава да је мртав. Жандармерија
пронашла његову полу сестру Јозефину Раминг (Raming) код које
је преноћио када је побегао и отишао преобучен у цивилне ствари,
а са којим је требала да се (ускоро) нађе у договорено време, у

које се и појавила са прерушеним полицајцима. Родитељи горе
наведеног су преминули. Осуђен на шест месеци затвора.
Немачки							
67 листова
4.

5.

6.

7.

8.

1916. август 2 , Петроварадин				
К 619/16
Петар Лончаревић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Банова Јаруга, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Винковцима. Кажњен дисциплинском
мером са дванаест дана затвора.
Немачки, српски					
10 листова
1916. август 8 , Петроварадин				
К 620/16
Сава Кантарџин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Нови Сад, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена
родитељима у Нови Сад. Кажњен дисциплинском мером са десет
дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски 			
16 листова
1916. август 4 , Петроварадин				
К 622/16
Лазар Дунђин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Футог, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са десет дана
затвора.
Немачки							
9 листова
1916. септембар 10 , Петроварадин			
К 623/16
Алојз Ћосић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у месту Бановци, срез Брод, Пожешка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Осуђен на
три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
25 листова
1916. септембар 21 , Петроварадин			
К 624/16
Сава Ћосић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Каћ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, хрватски					
11 листова
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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1916. август 5 , Петроварадин				
К 625/16
Срето Балић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у месту Даљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са десет дана
затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. август 14 Петроварадин			
К 627/16
Јоца Илић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Брестач, срез Рума, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
11 листова
1916. август 11, Петроварадин			
К 628/16
Стефан Зорић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Стари Футог, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена
родитељима у Брестач, којима саопштава да је рањен у леву руку и
да моли да му доставе дувана, папира и нешто новца. Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. август 8 Петроварадин				
К 629/16
Гавро Галопер, Циганин, коњаник, припадник Коњичке рег. бр.
12, рођен у месту Черевић, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. август 8, Петроварадин				
К 631/16
Светозар Зегорац/ Жегорац, каплар, припадник Коњичке рег. бр.
12, рођен у месту Обреж, срез Земун, Сремска жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки, хрватски					
10 листова
1916. август 8, Петроварадин				
К 633/16
Јано Марчок, цивилни кочијаш последње одбране, припадник војне
привредне станице у Добановцима, рођен у месту Кисач, оптужен
за дезертерство. Побегао болестан из своје јединице и отишао кући

да се лечи код родитеља под надзором локалног лекара. Потврда
Општине Кисач да Марчок због болести није у стању за транспорт.
Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
28 листова
15.

16.

17.

18.

1916. новембар 13, Петроварадин			
К 634/16
Стефан Штрауб (Straub) и Николаус Каудер (Kauder), обојица
рођени у Земуну, кочијаши последње одбране, оптужени за крађу
свиње. Наиме, обојица су добила наредбу од претпостављених да
оду на Бежанијско поље (срез Земун) и донесу колица покошене траве. Вратили су се празних руку правдајући се да је на Бежанијском
пољу пала киша. Теодор Вучковић, кочијаш последње одбране, испричао је воднику Францу Бруму (Brumm), како му је Каудер рекао
да Штрауб има код себе 40 круна и да му не да део тог новца. На
саслушању испливало да су обојица на дан косидбе, ишли уз обалу
реке Саве и угледали свињу са прасићима, свињу су украли и продали Радовановићу, познатом власнику фијакера. Штрауб осуђен
на шест месеци затвора, а Каудер на четири месеца.
Немачки, хрватски
				
38 листова
1916. август 5, Петроварадин				
К 636/16
Стефан Папић, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Жабаљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена родитељима.
Кажњен дисциплинском мером са 14 дана засебног затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
18 листова
1916. октобар 20, Петроварадин			
К 637/16
Рада Симин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Жарковац, срез Сомбор, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски					
16 листова
1916. октобар 1, Петроварадин			
К 638/16
Илија Гајић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Надаљ, срез Жабаљ, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Осуђен на четири недеље затвора.
Немачки, мађарски					
23 листа
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19.

20.

21.

22.

23.
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1916. август 24, Петроварадин			
К 639/16
Војин Ђулић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Стапар, срез Апатин, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски					
15 листова
1916. август 13, Петроварадин			
К 640/16
Никола Куцурац, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у месту Стари Футог, оптужен за дезертерство, због
самовољног удаљавања из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1916. септембар 26, Петроварадин			
К 642/16
Кузман Грбић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Жабаљ, оптужен за дезертерство, због самовољног удаљавања
из болнице за заразне болести у Бршадину. Осуђен на три месеца
затвора.
Немачки, мађарски					
27 листова
1916. август 9, Петроварадин				
К 644/16
Ласло Барбељ (Borbely), кочијаш последње одбране, припадник
возног парка Тврђавне команде, рођен у месту Сента, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање од своје
јединице. Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки							
11 листова
1916. септембар 14, Петроварадин			
К 645/16
Илие Фара (Fara), тобџија, припадник артиљеријске стражарске
чете бр. IV, рођен у месту Крашо-Борошћан (Krassó Borostyan, срез
Оравица, Крашо-северинска жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање од своје јединице, јер се није вратио након дозвољеног
одсуства. На основу Извештаја и Закључка Тврђавног суда Петроварадин, који је у току поступка утврдио, да се горе наведени налазио у својој Општини, у којој је избила инфекциона болест црне
богиње (schwarze Blattern), а коју су органи власти ставили под
карантин (Contumaz), тако да се нико са одсуства није ни могао
вратити. Горе наведени бива пребачен на посматрање у болницу за
заразне болести у Вршцу, а што потврђује и болница, након тога се

уредно јавио у своју јединицу. Поступак се обуставља.
Немачки, мађарски					
19 листова
24.

25.

26.

27.

28.

29.

1916. август 8, Петроварадин				
К 646/16
Јоцо Николић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Паланка, оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки							
9 листова
1916. август 21, Петроварадин			
К 647/16
Алија Симић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Пачетин, оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. август 26, Петроварадин			
К 648/16
Ибрахим Бракунић, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 1, рођен у месту Шипово, оптужен за самовољно удаљавање од своје јединице
за време транспорта од болнице за заразне болести у Бршадину ка
својој јединици. На основу изјава својих са другара војника упутио
се у Будимпешту. Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки							
16 листова
1916. септембар 14, Петроварадин			
К 649/16
Фрања Кунтић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у
месту Апатин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Приложена разгледница на мађарском.
Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, мађарски					
17 листова
1916. октобар 17, Петроварадин			
К 653/16
Јожеф Јамбор (Jambor), санитетски војник, припадник Санитетског
одељења у Бршадину, рођен у Будимпешти оптужен за самовољно
удаљавање, пошто се није вратио у своју јединицу након одобреног
отпуста. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
22 листа
1916. август 24, Петроварадин			
К 654/16
Живко Јаков, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту Стапар, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за зараз-
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не болести у Бршадину из које је са собом понео војничке ствари 1
капу, 1 кошуљу, 1 панталоне, доњи веш, ципеле итд. Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, мађарски					
13 листова
30.

31.

32.

33.

34.

124

1916. август 25, Петроварадин			
К 656/16
Лазо Михајловић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Даљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1916. август 21, Петроварадин			
К 658/16
Стефан Радован, тобџија, припадник брдске хаубичке регименте
бр. 4, рођен у месту Футог, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину, уз сумњу на дезертерство.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, мађарски					
15 листова
1916. децемабр 30, Петроварадин			
К 660/16
Јене Бем (Böhm), санитетски војник, припадник Санитетског
одељења болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у
Будимпешти, оптужен за самовољно удаљавање из своје
санитетске јединице болнице за заразне болести у Бршадину,
која му је одобрила отпуст, након којег се није вратио. Сумња на
дезертерство. Кажњен дисциплинском мером са 24 дана засебног
затвора.
Немачки, мађарски					
30 листова
1916. септембар 16, Петроварадин			
К 661/16
Максим Пејак, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Силбаш, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
15 листова
1916. август 14, Петроварадин			
К 662/16
Веселин Доланић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Чалма, срез Митровица, оптужен за самовољно удаљавање
из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплин-

ском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, српски					
35.

36.

37.

38.

12 листова

1916. август 20, Петроварадин			
К 663/16
Михајло Ћурувија, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Стара Пазова, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером
са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1916. август 18, Петроварадин			
К 664/16
Александар Николић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70,
додељен стражарској чети бр. 3, рођен у месту Трпиња, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, српски					
14 листова
1916. октобар 1, Петроварадин			
К 666/16
Фердинанд Главица, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 16, рођен
у месту Вишњицa (срез Иванец, Вараждинска жупанија), оптужен
за повређивање потчињености у војсци одбивши наредбу Групне
команде Билећа да иде у Подгорицу (Црна Гора) у подграничну
стражу (Grenzjägerzug 6/XX), тако што је фалсификовао исту како
би отишао у Бјеловар, жупанија Бјеловарско-крижевачка, и тако
се вратио поново у своју јединицу Пеш. рег. бр. 16. Правда се да
је два пута био на фронту и оба пута рањен, као и да је хтео да се
врати у своју јединицу и прича на српском са војницима, јер не
зна мађарски језик. Зато није могао са војницима који су били на
путу за Подгорицу, да се споразуме. Фалсификовање документа се
можда не би ни открило да се није разболео на путу од Требиња до
Бјеловара односно до (Слaвонског) Брода и због наступајуће болести морао да се јави резервној болници у Броду. У прилогу фалсификована наредба. Осуђен на три и по месеци затвора.
Немачки 						
35 листова
1916. август 18, Петроварадин			
К 667/16
Живан Радовац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
1885. године у месту Добринци, срез Рума, Сремска жупанија оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину из које је отишао, са завијеном левом шаком, 28. јула
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1916, и сам се добровољно вратио после шест дана 4. августа 1916.
године. Правда се да је отишао да обави пољопривредне радове код
куће и помогне жени Јелени. [прим. обрађ. 2. августа се прославља
Свети Илија као сеоска слава и слава породице Радовац] Приложена разгледница упућена породици на српском језику. Осуђен на 15
дана затвора.
Немачки, хрватски, српски				
19 листова
39.

40.

41.

42.
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1916. август 18, Петроварадин			
К 668/16
Живан Радмановић, коњаник, припадник Коњичке регименте бр.
12, рођен у месту Митровица, оптужен за самовољно удаљавање
из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница
упућена родитељима. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски, српски				
14 листова
1916. септембар 28, Петроварадин			
К 669/16
Иван Николић, коњаник, припадник Коњичке регименте бр. 12,
рођен у месту Бошњаци, срез Жупања, Сремска жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу је разгледница упућена родитељима. Осуђен на три
месеца затвора.
Немачки, српски, хрватски				
35 листова
1916. август 21, Петроварадин			
К 675/16
Никола Милинковић, каплар, припадник Коњичке регименте бр.
12, рођен у месту Бршадин, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница
упућена родитељима. Кажњен дисциплинском мером са 21 дан засебног затвора.
Немачки, српски, хрватски				
13 листова
1916. август 18, Петроварадин			
К 677/16
Живан Сијак, коњаник, командир или вођа патроле (Patrf. прим.
прев. мисли се на Patrouillenführer), припадник Коњичке регименте
бр. 12, рођен у месту Шашинци, оптужен за самовољно удаљавање
из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу много
разгледница (9 комада) и једно кратко писамце упућено мајци.
Кажњен дисциплинском мером са 14 дана засебног затвора.
Немачки, српски, хрватски				
24 листа

43.

44.

1916. септембар 26, Петроварадин			
К 678/16
Фердинанд Грич (Gritsch), тобџија последње одбране, припадник
Тврђавне команде бр. 5 у Петроварадину, рођен у месту Еберсрајту
(Ebersreith, Доња Аустрија), оптужен због фалсификовања јавног
документа односно потврде, како би од своје команде могао да
затражи одсуство ради сређивања летине (Ernteurlaub). Пошто је
горе наведени неписмен, утврђено је, да је фалсификовање потврде
урадила нека друга особа и то на писаћој машини откуцала потврду
као документ којим потврђују да отац наведеног поседује земљу,
а не поседује је. Наведени је више пута био оптуживан за крађе.
Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
31 лист
1917. јануар 19, Петроварадин			
К 679/16
Томо Галић, пешадинац, припадник одељења 5. чете скијашког
курса I чете (Ski Kurs Abteilung I Komp.) служи у Тиролу, рођен у
месту Горња Дубица (Босна), оптужен за крађу хигијенског појаса
који је, како је утврђено истрагом, послао сестри у Дубицу. Поступак се обуставља због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
27 листова

КУТИЈА 15

1.

2.

1916. септембар 28 , Петроварадин			
К 802/16
Павле Врабац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Кончаница, срез Дарувар, Пожешка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана засебног затвора.
Немачки, хрватски					
17 листова
1917. јануар 2, Петроварадин			
К 806/16
Иван Хорват, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту
Загреб, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен са 14 дана засебног затвора.
Немачки							
35 листова
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3.

4.

5.

6.

7.
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1916. новембар 14, Петроварадин			
К 813/16
Рада Богданов, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту Ђурђево, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину са војничким стварима у вредности од
14 круна и 55 хелера. Осуђен са шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
26 листова
1916. септембар 26, Петроварадин			
К 816/16
Михаел Давидовић, пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Путинци, срез Рума, Сремска
жупанија, оптужен за повређивање потчињености у војсци, одбивши наредбу претпостављеног каплара Маћаша Прајса (Preisz)
да ступи на стражарску дужност код железничког моста у Петроварадину. Оптужени се правдао да има слободан дан, дошао је у
припитом стању, уздизао је своју српску националност, причао о
религији, изјавио да су „Швабе изградиле своје цркве од дрвета,
а Срби од камена” и ударио у груди наведеног каплара. На основу
пресуде Петроварадинског војног суда осуђен на три године затвора.
Немачки							
51 лист
1916. децембар 1, Петроварадин			
К 825/16
Никола Кузмановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Острово, срез Вуковар, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Осуђен на пет месеци затвора.
Немачки, хрватски					
35 листова
1916. октобар 22 , Петроварадин			
К 827/16
Николај Курилов Александрович (Kurilow Aleksandrovic) и Андреј
Чернов Јерофејовић (Cernov Jerofejovic), руски ратни заробљеници,
припадници заробљеничког логора у месту Елц (Eltz), тренутно ангажовани у пустари Габош (Puszta Gabos) код Вуковара, оптужени
за крађу новца од свог друга ратног заробљеника Василија Краснохуцког (Krasnohucki) и налазе се у бекству. Поступак се обуставља
због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. децембар 22 , Петроварадин			
К 829/16
Габриел Згазивода, пешадинац, припадник стражарске службе

(Wachdetachement) у Земуну, рођен у месту Војновeц (Вараждинска жупанија), оптужен за крађу два пакета (храна и веш) која су
била намењена пешадинцу Јохану Мајеру (Mayer), којем је доставила супруга, а преузео горе наведени Згазивода док је био на
стражарској дужности. Утврђена крађа тек кад је Мајер отишао
кући по пакете. Поступак се обуставља.
Немачки, хрватски					
22 листа
8.

9.

10.

1916. фебруар 8 , Петроварадин			
К 834/16
Ђуро Михајловић, кочијаш последње одбране, припадник Тврђавне
болнице Петроварадин, рођен у месту Клокочевик, срез Брод, Пожешка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање са станице у
Вуковару за време транспорта од тврђавне болнице у Петроварадину до болнице за заразне болести у Бршадину. Правда се да је
морао да оде да види родитеље, јер су га неколико пута одбијали
да му одобре отпуст, а у зиму 1915. је допремљен у војну болницу у Митровици са промрзлим ногама, одакле је транспортован у
тврђавску болницу Петроварадин. Иако је проглашен војно неспособним због слепила на левом оку и слабе видљивости десног ока,
остао је као добровољац у војсци. Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
21 лист
1916. октобар 13, Петроварадин			
К 835/16
Драгојло Глуваковић, пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Островo, оптужен за дезертерство,
пошто се није вратио у своју јединицу након одобреног отпуста.
Није осуђен за дезертерство, јер се у току истраге утврдило да има
лекарске потврде од војне болнице у Винковцима да је био болестан. Обустава поступка.
Немачки, хрватски, мађарски				
29 листова
1916. октобар 11, Петроварадин
		
К 840/16
Чедо Пејновић, цивилни радник последње одбране, припадник допунске окружне команде у Загребу (Ergänzungs-Bezirks-Kommando), рођен у месту Белегиш (срез Стара Пазова, Сремска жупанија),
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину без одобреног отпуста. Кажњен дисциплинском мером
са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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1916. март 12, Петроварадин				
К 844/16
Живан Петровић, цивилни кочијаш, припадник војне привредне
станице у Сурчину, рођен у месту Кикинда, оптужен за одбијање
наредбе да донесе сламу, и за самовољно удаљавање истог дана.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
38 листова
1916. децембар 7, Петроварадин			
К 848/16
Јосиф Дански (Danski), руски ратни заробљеник, припадник војне
привредне станице у Грабовцима, један од двојице кувара који има
приступ магацину и кључ истог, оптужен за крађу сапуна, конзерви
кафе итд. из магацина привредне станице. Осуђен на шест недеља
затвора.
Немачки, хрватски					
29 листова
1916. октобар 23, Петроварадин			
К 850/16
Андраш Тот (Toth), војник превозник, припадник позадинске
Транспортне јединице бр. 30/6, оптужен за крађу новчаника од гостионичарке у гостиони у Новом Саду у улици Јене Херцег (Jenö
Herczegutca) бр. 41 у којој су неки од војника имали преноћиште
односно легитиман смештај. Осуђен на недељу дана затвора.
Немачки 						
27 листова
1916. октобар 9, Петроварадин			
К 851/16
Никола Стојановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. октобар 9, Петроварадин			
К 852/16
Влада Ранисав, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Михаљевци, срез Земун, Сремска жупанија оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
У прилогу писмо и разгледница. Кажњен дисциплинском мером са
дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски, српски				
19 листова
1916. децембар 20, Петроварадин			
К 853/16
Имре Лакатош, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у месту

Барачка (Nagybaracska, срез Баја, Бачко-бодрошка жупанија) оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину. Поступак се обуставља док се не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски					
13 листова
17.

18.

19.

20.

21.

1916. октобар 9, Петроварадин			
К 859/16
Рада Радојчић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Лежимир, срез Митровица, Сремска жупанија оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
У прилогу разгледница. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски, српски				
15 листова
1916. октобар 14, Петроварадин			
К 863/16
Лазар Беочанин, ковач последње одбране, припадник војне возарске радионице (Armeetrainwerkstätte) бр. 3 у Новом Саду, рођен у
месту Шашинци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница са утиснутим
следећим личностима: турски султан Мехмед V, цар Вилхелм II,
цар Франц Joзеф и бугарски цар Фердинанд. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски, српски				
16 листова
1916. октобар 14, Петроварадин			
К 864/16
Петар Арсенић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. октобар 13, Петроварадин			
К 868/16
Љубомир Тинтор, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Илинци, срез Шид, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. октобар 13, Петроварадин			
К 869/16
Јован Радивојшић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Земун, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
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заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
15 листова
22.

23.

24.

25.

26.
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1916. новембар 10, Петроварадин			
К 873/16
Јоцо Загорчић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у Новом Саду, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице у
месту Печуј, побегавши у Нови Сад где је и ухапшен. Осуђен на
три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
29 листова
1916. октобар 10, Петроварадин			
К 874/16
Младен Костић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1916. октобар 10, Петроварадин			
К 875/16
Михаел Крајчак (Krajcak), коњаник, припадник Коњичке рег. бр.
12, рођен у месту Леденик, срез Нашице, Вировитичка жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1916. децембар 7, Петроварадин			
К 876/16
Петер Цорман (Zormann), резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 97, рођен у месту Подгорје (Штајерска), оптужен за крађу
новца од свог другара резервног пешадинца Франца Глесингера
(Glessinger) који је лежао у болници у Бршадину до његовог кревета
и налазио се под болничком негом. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
32 листа
1916. октобар 13, Петроварадин			
К 877/16
Лазар Секулић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Пачетин, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером
са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова

27.

28.

29.

30.

31.

1916. октобар 13, Петроварадин			
К 878/16
Јосип Пуцко, командир жандармерије (Patrouilenfuehrer), припадник Коњичке рег. бр. 5, рођен у месту Стара Бистра, срез Стубица,
Загребачка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из војне
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са 14 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. октобар 14, Петроварадин			
К 884/16
Ђорђе Гајић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у месту
Вуковар, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. децембар 7, Петроварадин			
К 885/16
Емерих Балог (Balog), каплар последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 38, рођен у месту Сечуј (Dunaszekczö, срез Мохач, Барањска
жупанија), оптужен за не одазивање на јавну мобилизацију на
време која је била објављена у привредном листу Коцелек (Köztelek), него са закашњењем од осам дана. Ослобођен оптужбе,
јер је истрагом утврђено да је општински нотар, горе наведеног
места, Видор Кишфалуди (Kisfaludy) саопштио горе наведеном
оптуженом, као и неким другим лицима, да тек кад он добије
задатак да им пошаље позив за мобилизацију да су онда у обавези
да се јаве са тим позивом од нотара, а дотле да остају на својим
радним местима. Изјаве сведока који су исто тако прошли са
нотаром као и наведени.
Немачки							
58 листова
1916. октобар 25, Петроварадин			
К 890/16
Живан Радмановић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Митровица, оптужен за самовољно удаљавање из војне
болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу је разгледница
на српском. Кажњен са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски, српски				
16 листова
1916. новембар 7, Петроварадин			
К 893/16
Људевит Салђони (Saldoni), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у месту Дарувар, Пожешка жупанија оптужен за самовољно
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удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу су писмо и разгледница. Обустава поступка.
Немачки, хрватски, мађарски				
19 листова
32.

33.

34.

35.

36.
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1916. децембар 17, Петроварадин			
К 894/16
Каменко Дедић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Трпиња, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1917. јануар 29, Петроварадин			
К 895/16
Ђуро Батрановић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Даљ, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице
за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка док се не ухапси оптужени.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. октобар 19, Петроварадин			
К 897/16
Илија Марковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Илинци, срез Шид, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. октобар 19, Петроварадин			
К 899/16
Гавра Николић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Илинча, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. октобар 18, Петроварадин			
К 900/16
Eлек Комина, резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 43,
рођен у месту Перебе (Perebö), срез Бозович, Крашо-северинска
жупанија, оптужен за не одазивање на јавну мобилизацију. Након
регрутације одређен за рад у руднику „Оравица Бања” („Oravica
Banya”) у месту Анина (срез Оравивица, Крашо-северинска
жупанија) као ратни радник обвезник и то при аустријско-угарском
државном железничком друштву (Österreich-Ungarische Eisenbahn-

gesellschaft). Након добијеног телеграма да се одмах јави у војску,
отишао је у прво у место Лугош (Крашо-северинска жупанија),
затим послат у Карансебеш. На саслушању војног суда изјавио
да је рударски надзорник Панигај (Panigay), рудника „Хунгарија”
(„Hungaria”) тражио молбом од Ратног министарства да се горе
наведени оптужени ослободи војне обавезе како би могао да
настави да ради у руднику. Истрагом установљено да је то лаж,
добио 6 месеци затвора са постом одређеним данима.
Немачки, мађарски					
70 листова
КУТИЈА 16

1.

2.

3.

4.

1916. октобар 28, Петроварадин			
К 904/16
Петар Секезовић, цивил последње одбране, припадник допунске
окружне Команде Петроварадин (Ergänzungs Bezirks Kommando),
рођен у месту Мартинци, оптужен за самовољно удаљавање из војне
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са десет дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. новембар 17, Петроварадин			
К 907/16
Јозеф Вереб (Vereb), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен
у месту Бајмок, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки							
25 листова
1916. децембар 13, Петроварадин			
К 909/16
Ђуро Клочић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 96, рођен
у месту Дрљаче, срез Петриња, Загребачка жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у
Бршадину. Обустава поступка.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 8, Петроварадин			
К 910/16
Рада Сомборац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Негославци, оптужен за самовољно удаљавање из војне болнице за заразне болести у Бршадину. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, хрватски					
29 листова
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6.

7.

8.

9.

10.
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1916. октобар 28, Петроварадин			
К 911/16
Никола Петровић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 79, рођен
у месту Горњи Лапац, Личко-крбавска жупанија, оптужен за
дезертирање из војне болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. октобар 19, Петроварадин			
К 916/16
Паул Фусек (Fussek), тобџија последње одбране, припадник Стражарске чете бр. 1 Петроварадин, рођен у срезу Сениц (Szenicze,
Њитра жупанија), оптужен за дезертeрство пошто се није вратио
у војску са дозвољеног отпуста. Кажњен дисциплинском мером са
14 дана засебног затвора.
Немачки, мађарски					
16 листова
1916. новембар 2, Петроварадин			
К 917/16
Живко Рељин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 86, рођен
у месту Бечеј (Obecse, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болeсти у Бршадину
и због преваре, пошто није купио возну карту од станице у Борову
(срез Вуковар, Сремска жупанија) до Суботице, него се ушуњао у
воз и шверцовао. Због самовољног удаљавања кажњен са 15 дана
засебног затвора, а од друге оптужбе ослобођен.
Немачки, мађарски, хрватски				
29 листова
1916. децембар 20, Петроварадин			
К 918/16
Лајош Шпицер (Spitzer), коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12,
рођен у граду Ђеру, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница. Обустава
поступка док се не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски, хрватски				
14 листова
1916. децембар 20, Петроварадин			
К 919/16
Живко Новаковић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Пачетин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
40 листова
1916. децембар 20, Петроварадин
		
К 921/16
Алекса Лепшановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70,

рођен у месту Голубинци, срез Стара Пазова, Сремска жупанија,
оптужен за самоповређивање. Лекар регименте последње одбране Адолф Хофман извештава војну болницу у Старој Пазови, да
је приметио да се у последње време много војника пријављује да
су болесни, након што су се вратили са отпуста, и код њих деветнаесторо је примећено отицање десне потколенице (дијагноза:
Phlegmone, des rechten Unterschenkel), док се у пределу чланка ноге
примећује по један убод, што кажу да је трн у питању, а сумња
се на убризгавање заразне течности „правац-шприцем” (PravatzSpritz). Војна болница Стара Пазова обавештава Војну команду у
Загребу да је Команда болнице од непознатог лица, сазнала да се
у последње време повећала продаја наведених шприцева по апотекама. Одговор Војне Команде из Загреба обавештава Војну болницу у Старој Пазови да треба да се покрене судски поступак код
надлежног Војног суда у Петроварадину. У прилогу списак војника
против којих је Војна болница Стара Пазова поднела пријаве за
дело самоповређивања, и који су стављени у одвојену бараку, болнички затвор, и посматрани да се не би даље повређивали. Болест
отицања ноге, праћена повишеном температуром највише се тиче
оних војника који су били на отпусту у граничним местима са Старом Пазовом и Голубинцима, а то су Угриновци, Стари Бановци,
Буђановци, срез Рума, Војка, Попинци, срез Земун, Нови Карловци, Белегиш, Батајница. Претпоставља се да су војници који су
сами себе повредили желели да избегну војну обавезу и да буду у
близини својих породица. Поступак се обуставља због недостатка
доказа.
Немачки							
20 листова
11.

12.

1916. децембар 16, Петроварадин			
К 922/16
Иван Бешкер, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Голубинци, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки						
13 листова
1916. новембар 29, Петроварадин			
К 923/16
Никола Мацињанин, каплар, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Белегиш, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова
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16.

17.

18.

19.
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1916. децембар 15, Петроварадин			
К 924/16
Сава Радаковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Белегиш, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 15, Петроварадин			
К 925/16
Јован Чортан, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Белегиш, оптужен за самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 926/16
Милан Јазић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту
Белегиш, оптужен за самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 15, Петроварадин			
К 927/16
Живан Станисављевић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70,
рођен у месту Бешка, оптужен за самоповређивање. Исти случај
као и горе. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
К 929/16
Душан Радивојевић, пешадинац, припадник позадинске возарске
јединице бр. 4, рођен у месту Војка, оптужен за самоповређивање.
Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
К 930/16
Павле Растовић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Белегиш, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 931/16
Грга Радомировић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Голубинци, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1916. децембар 15, Петроварадин			
К 932/16
Велимир Степановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у месту Буђановци, оптужен за самоповређивање. Поступак
се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 27, Петроварадин			
К 933/16
Андрија Гаспаревић, војник превозник, припадник одељења за
опоравак коња бр. 224 (Pferde-Erholungsheim), рођен у месту Голубинци, оптужен за самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
15 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 934/16
Сава Мијачевић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Голубинци, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
15 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
К 935/16
Стефан Обрадовић, пешадинац, припадник инжињерске дирекције
Castelnuovo, рођен у месту Прогар, срез Земун, оптужен за
самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. децембар 15, Петроварадин			
К 936/16
Павле Рудић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту
Крушедол, оптужен за самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 937/16
Маријан Ракић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Попинци, срез Земун, оптужен за самоповређивање. Поступак се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 938/16
Паја Кордулуп, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Нови Карловци, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова
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1916. новембар 28, Петроварадин			
К 940/16
Мате Бурсаћ, војник превозник, Транспортне дивизије бр. 13,
рођен у месту Голубинци, оптужен за самоповређивање. Поступак
се обуставља.
Немачки							
14 листова
1916. новембар 28, Петроварадин			
К 942/16
Велимир Јовичић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Крушедол, оптужен за самоповређивање. Поступак се
обуставља.
Немачки							
14 листова
1917. јануар 11, Петроварадин			
К 943/16
Имре Кара, пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег.
бр. 38, рођен у месту Кечкемет, оптужен за дезертерство, пошто се
није вратио у војску са дозвољеног отпуста. Обустава поступка.
Немачки							
24 листа
1917. фебруар 3, Петроварадин			
К 944/16
Јоца Павловић, коњаник, припадник Коњичке регименте бр. 12,
рођен у месту Бошњаци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки							
26 листова
1916. новембар 14, Петроварадин			
К 947/16
Глигор Пантелић, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 46 стражарског одељења у Ченти, рођен у месту Валкањ
(Vаlkany, срез Нађ Сент Миклош, Торонталска жупанија), оптужен
за крађу одевних ствари одело и шал и осталих покретних предмета од својих сабораца. Оптужен на три месеца затвора.
Немачки, мађарски					
29 листова
1916. новембар 1, Петроварадин			
К 949/16
Милан Лончаревић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 76, рођен
у месту Чепин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину и одношење са собом војних ствари.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски 					
13 листова
1916. октобар 31, Петроварадин			
К 950/16
Адам Микић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у

месту Свињаревци, срез Вуковар, Сремска жупанија оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки							
13 листова
34.

35.

36.

37.

38.

1916. новембар 3, Петроварадин			
К 952/16
Јозеф Фараго (Farago), радник последње одбране, припадник резервне болнице под називом „Каменица” са седиштем у Руми,
рођен у месту Чонград, Чонградска жупанија, оптужен за крађу
чизама каплара Шандора Вег (Veg) и продају Гези Шаломону
(Salomon) отправнику железничке станице (Bahnhofrestaurateur) у
Руми. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, мађарски					
29 листова
1916. новембар 4, Петроварадин			
К 956/16
Маријан Бризанац, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 70, рођен у месту Свињаревци, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. децембар 11, Петроварадин			
К 957/16
Јехов Козлов, руски заробљеник, оптужен за крађу ужета из војне
привредне станице у месту Карловчић. Ослобођен оптужбе.
Немачки, хрватски					
34 листа
1916. новембар 17, Петроварадин			
К 963/16
Владимир Грбић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 86, рођен
у месту Жабаљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину, након тога се добровољно вратио у
војску. Правда се да је морао да оде кући да одради земљорадничке
послове. Осуђен на месец дана затвора.
Немачки, хрватски					
22 листа
1916. новембар 4, Петроварадин			
К 965/16
Лука Барац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту
Пожега, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
10 листова
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1917. јануар 8, Петроварадин				
К 969/16
Виктор Жарадски (Zsaradszky), пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 46, рођен у Будимпешти, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка док се
не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски					
15 листова
1916. новембар 5, Петроварадин			
К 972/16
Стефан Матијашевић, командир војне патроле, припадник Коњичке
регименте бр. 12, рођен у месту Лаћарак, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. новембар 5, Петроварадин			
К 975/16
Ђуро Воланов, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Моловин, срез Илок, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
У прилогу разгледница. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. новембар 2, Петроварадин			
К 977/16
Матија Пецков, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Даљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. јануар 8, Петроварадин				
К 978/16
Хајнрих Паулински (Paulinszky), пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 23, рођен у Будимпешти, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Поступак се обуставља
док се не ухапси оптужени.
Немачки, мађарски					
14 листова
1917. јануар 8, Петроварадин				
К 980/16
Иштван Шебешћен (Sebestyen), пешадинац последње одбране,
припадник стражарске чете бр. 2 у Каменици, рођен у месту Фелше-Ирег (Felső-Ireg, срез Домбовар, Толна жупанија), оптужен за

крађу новца, џепног ножа, сапуна итд, од руског заробљеника Ивана Сермитов (Sermitow). Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски					
69 листова

КУТИЈА 17

1.

2.

3.

4.

1916. децембар 23, Петроварадин			
К 982/16
Јосип Форкапић, радник последње одбране, припадник привредне станице у месту Карловчић, рођен у месту Плашки, срез Огулин, оптужен за крађу новчаника од сапера Тодора Свирачевића
у гостиони у Карловчићу, као и буренце ракије од Паје Весића у
Михаљевцима. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
30 листова
1916. децембар 7, Петроварадин			
К 984/16
Антон Прекодравац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Крешинци, срез Ђаково, Вировитичка жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. децембар 8, Петроварадин			
К 986/16
Душан Вечериновић, пешадинац последње одбране, припадник
тврђавног магацина за снабдевање у Петроварадину, рођен у месту
Стејановци, срез Рума, Сремска жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из војске за време превоза од Шајкаша (Sajkásszentiván)
до Стрија (Stryj, Галиција). Нестанак горе наведеног примећен и
пријављен на станици у Сегедину. Поступак обустављен.
Немачки, хрватски					
23 листа
1916. јануар 2, Петроварадин 			
К 987/16
Никола Стојановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину без писменог одобрења. Кажњен дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки, хрватски					
17 листа
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5.

6.

7.
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1916. новембар 12, Петроварадин			
К 989/16
Срето Ристић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Даљ, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину без писменог одобрења. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
13 листова
1916. децембар 23, Петроварадин			
К 991/16
Иштван Чонка (Csonka), војник последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 52, рођен у месту Торјанци (Torjanez, срез Шиклош,
Барањска жупанија), оптужен за неблаговремено одазивање у
војску ради одслужења војног рока. У војску у јединицу у Печуј
јавио се са закашњењем од 21 дана, уз образложење да је у Општини Деч (Decs, Средишњи срез, Толна жупанија) радио у шуми
на сечи дрва код тамошњег главног нотара Калмана Командингера
(Kommandinger), који му је наводно рекао да тек за три недеље треба да се јави у своју јединицу. Истрагом утврђено да је то била лаж.
Осуђен на два месеца затвора, једном месечно на пост и по седам
дана самице седам дана на почетку издржавања казне и последњих
седам дана пред излазак.
Немачки, мађарски					
51 лист
1916. децембар 12, Петроварадин			
К 993/16
Константин (Коста) Ковачевић, каплар, припадник Пеш. рег. бр.
70, рођен у месту Голубинци, оптужен зато што је згрешио против државне Ратне силе. Против горе наведеног покреће се истрага због тога што је краљевском српском Ратном министарству послао Молбу да га приме у српску војску, а што је краљевско српско
Ратно министарство и удовољило/прихватило. Молба се налази
у Београду у рукама царско-краљевског војног генералног губернаторства (Militär Generalgouvermenent). Извештај лајтнанта, поручника, Гајића, припадника I Пеш. рег. „Књаза Милоша Великог”
(Fürst Miloš Grosse), у којој се и горе наведени оптужени налази у
чину поднаредника, састављен је на основу изјаве горе наведеног
да је ступио у српску војску тако што се као заробљеник налазио у
Врњачкој бањи у болници у којој је радио као болничар, из које је
поднео молбу са још 22 друга шумадијској дивизији да им се дозволи да добровољно ступе у српску војску, а на располагање српској
Врховној команди. Након добијеног одговора да су примљени, задржани су да раде још као болничари, пошто је у то време владао

погани тифус. Када је зараза престала, спроведени су у Скопље,
упућени Битољској дивизији, која их је увела у списак и упутила
првом Пеш. рег. „Књаз Милош Велики”. Обустава поступка док се
не ухапси оптужени.
Немачки, хрватски					
17 листова
8.

9.

10.

11.

1916. новембар 11, Петроварадин			
К 995/16
Која Ракин, сапер, припадник Саперског батаљона бр. 13, рођен у
месту Бело Брдо, оптужен за самостално удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину из које је понео и војне ствари (панталоне, кошуљу, веш итд.). Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
10 листова
1916. новембар 8, Петроварадин			
К 996/16
Венделин Немет Бенчек, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у месту Пожега, оптужен за самостално удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину из које је понео и војне ствари
(као нпр. панталоне, кошуљу, веш итд.). Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки							
10 листова
1916. новембар 13, Петроварадин			
К 998/16
Тимотеј Кликов, руски заробљеник, припадник царско-краљевског
заробљеничког логора Дунасердехељ (Dunaszerdahely, Пожунска
жупанија), рођен у месту Нова-Ивановски, губернија Тонска у
Русији, оптужен за крађу новца са салаша власника Ђуре Сабадоша у Општини Опатовац (срез Вуковар, Сремска жупанија), на
којем се налазио на раду у пољу. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, хрватски					
26 листова
1916. новембар 25, Петроварадин			
К 1003/16
Симо Косановић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 5, рођен у
месту Велика Писаница, оптужен за ремећење јавног реда и мира,
пошто је у пијаном стању правио буку у гостиони „Малдокер”
(Maldocker) у Новом Саду у улици Хлебарској (Kenyergasse) и због
непослушности према дежурној патроли која је дошла да га легитимише и приведе због псовања и туче у којој је дошло до одузимања
пиштоља једном од жандара. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, мађарски					
42 листа
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12.

13.

14.

15.

16.
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1916. новембар 25, Петроварадин			
К 1006/16
Иван Лучан, војник превозник, припадник Допунске возарске
дивизије бр. 5 у Сарајеву, рођен у месту Даљ, оптужен за самостално удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину из које је
понео и војне ствари (панталоне, кошуљу, веш итд.). Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. децембар 20, Петроварадин			
К 1012/16
Маријан Бризанац, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен
у месту Свињаревци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину, превару и наношење лакших
телесних повреда Јакобу Бихлеру (Büchler), крчмару из Вуковара.
Бихлер је пријавио оптуженог Кр. уг. хрв. слав. оружничком
заповедништву Постаја Вуковар, да је горе наведени код њега у
крчми попио 2,5 литре вина и није хтео да плати него да је полупао
неколико чаша. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
21 лист
1916. новембар 21, Петроварадин			
К 1013/16
Антон Ђуркић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Крешинци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
десет дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. јануар 8, Петроварадин				
К 1024/16
Венделин Немет Бенчек, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у месту Пожега, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину у коју се самостално и вратио.
Осуђен на три месеца затвора.
Немачки							
27 листова
1917. јануар 18, Петроварадин			
К 1026/16
Милован Глумац, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 79, рођен у месту Клековци (Босна), оптужен за неблаговремено одазивање у војску ради одслужења војног рока. Осуђен
на шест месеци затвора.
Немачки, хрватски					
45 листова

17.

18.

19.

20.

1916. децембар 26, Петроварадин			
К 1030/16
Афанас Симјонович Степанов, руски ратни заробљеник, који се
налази на раду у фабрици за обраду храстoвине (Eichenextratfabrik)
у Жупањи, срез Винковци, оптужен да на захтев дежурне страже,
Јаноша Хаднађа (Hadnagy) није хтео да изађе из једне радње, у којој
се служе пића, односно да је изашао тек након поновљених захтева
дежурне страже. Такође оптужен и за наношење лакших телесних
повреда, испред поменуте радње, јер је џепним ножем, повредио
леву руку такође руског ратног заробљеника Теофила Павловича
Довзенкоа. Наведени је имао дозволу за одлазак у град ради куповине ствари од команданта задуженог за ратне заробљенике мајора
Стојановића. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки						
19 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
К 1031/16
Васили Василевич Чубински, руски ратни заробљеник, припадник
фабрике за обраду храстoвине (Eichenextratfabrik) у Жупањи, оптужен да није хтео да послуша наредбу дежурне страже Јаноша
Хаднађа (Hadnagy), који га је нашао у околној приватној кући, на
основу исказа локалне деце, и да се врати у своју бараку, у коју се
вратио тек кад је Хаднађ испалио метак у ваздух. Горе наведени
је имао дозволу за одлазак у град ради куповине ствари од команданта задуженог за ратне заробљенике мајора Стојановића, а он је
међутим отишао у гостиону и са другим ратним заробљеницима се
напио. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки							
12 листова
1916. децембар 3, Петроварадин			
К 1037/16
Митар Жељековић, ловац, Ловачког батаљона бр. 7 (Feldjäger
Battaillon), рођен у месту Бараћи (Босна), оптужен за самостално
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину из које је
понео и војне ствари (панталоне, кошуљу, веш итд.). Приложена
разгледница. Обустава поступка.
Немачки							
11 листова
1916. децембар 31, Петроварадин			
К 1039/16
Петар Калуђерски, војник задужен за снабдевање војника, припадник магацина за снабдевање војника у Земуну, рођен у месту
Дивош, срез Митровица, Сремска жупанија, оптужен за крађу мантила од другог војника Петра Васијескуа, кочијаша, припадника
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возног парка у Београду. Кажњен дисциплинском мером са десет
дана затвора.
Немачки							
28 листова
21.

22.

23.

24.

25.
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1916. децембар 15, Петроварадин			
К 1040/16
Петер Меандција (Meandzia), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
96, рођен у месту Горичка, срез Двор, Загребачка жупанија, оптужен за крађу новца од других војника. Ухваћен на делу док је покушавао из јастука свог садруга Марка Ракића, пешадинца, да извуче
новац, који је овај ту чувао. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки, хрватски					
38 листова
1916. новембар 27, Петроварадин			
К 1044/16
Константин Благодарни, руски ратни заробљеник, оптужен за
крађу једног џака кукуруза на пустари Липовац (Општина Бршадин) власника грофа Елца (Eltz) код којег је и радио као коњушар.
Ухваћен на делу и правдао се да је само хтео да нахрани коње који
се слабо хране. Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
10 листова
1916. децембар 6, Петроварадин			
К 1048/16
Ђуро Скарић, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Петријевци, срез Осијек, Вировитичка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 14 дана засебног затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1916. децембар 24, Петроварадин			
К 1056/16
Живан Зделар, каплар, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Шашинци оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину и одношење са собом војних ствари
(кошуља итд.). Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, хрватски					
24 листа
1916. децембар 13, Петроварадин			
К 1060/16
Драгутин Радановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78,
рођен у месту Крештеловац, срез Дарувар, Пожешка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
17 листова

26.

27.

28.

29.

30.

1916. децембар 21, Петроварадин			
К 1067/16
Стефан Рушковић, војник задужен за снабдевање, припадник магацина за снабдевање у Земуну, рођен у месту Алмаш, срез Осијек, Вировитичка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање и ремећење
јавног реда и мира. Неколико пута искрадао се ноћу из касарне и
враћао у јутарњим часовима. Осуђен на четири месеца затвора.
Немачки							
24 листа
1916. децембар 10, Петроварадин			
К 1068/16
Тасо Гроздић, пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег.
бр. 6 – додељен привредној станици у Старој Пазови, рођен у месту Кула, оптужен за ремећење јавног реда и мира. Наведени је
у крчми власника Јосипа Томића у Старој Пазови викао: „Живео
краљ Петар, он има још доста злата и сребра може по њему газити,
наша ће држава пропасти и ми ћемо рат изгубити”. Осуђен на шест
недеља затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
31 лист
1916. децембар 28, Петроварадин			
К 1075/16
Карољ Филеп (Fülöp), пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 50, рођен у месту Кишпест (Kispest), срез Пешта,
Пештанска жупанија, оптужен за крађу новчаника са 105 круна у
њему од друга војника Лудвига Турекa из болнице за заразне болести у Бршадину у којој су се обојица налазила. Осуђен на четири
месеца затвора.
Немачки, мађарски					
22 листа
1916. децембар 17, Петроварадин			
К 1078/16
Стево Милошевић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 5, рођен
у месту Ердут, срез Осијек, Вировитичка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину
из које је са собом понео војне ствари (кошуљу итд.). Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
17 листова
1916. децембар 7, Петроварадин			
К 1083/16
Лазо Стојановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Жупања, оптужен за дезертерство, пошто је побегао током
транспорта из места Пшемисл (Przemysl, Галиција) у болницу за
заразне болести у Винковцима, и налази се у општини Жупања док
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га није жандармерија ухапсила и привела. Осуђен на два месеца
затвора.
Немачки, хрватски					
28 листова
31.

32.

33.

34.
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1916. децембар 12, Петроварадин			
К 1085/16
Иван Чичак, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 96, рођен у месту
Прибић, срез Јаска, Загребачка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1916. децембар 9, Петроварадин			
К 1089/16
Мухамед Фазлиновић, заповедник десетине, припадник Пеш.
рег. бр. 11, рођен у месту Љубушки (Херцеговина), оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршедину.
Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
15 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
К 1090/16
Милован Бабурски, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 11, рођен
у месту Буђановци, срез Рума, оптужен за самовољно удаљавање
из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки							
12 листова
1916. јануар 1, Петроварадин				
К 1095/16
Миклош Кимелберг (Kümmelberg), наредник (резервни подофицир), припадник Санитетског одељења бр. 17 у Будимпешти, рођен
у месту Винковци, оптужен за уцену односно да је реметио кућни
ред Милене Пантић, мајке Радојка Пантић који је горе наведеном
оптуженом ушао у стан и украо два кофера пуна ствари. Горе наведени је као полазник управног курса у Београду премештен у
место Конатице ради вршења надзора над Општином Конатице где
су му из стана украдена два кофера са стварима. Починилац крађе
је био Радојко Пантић, дезертер из српске војске, који се, сведоцима из документа хвалио за крађу. Горе наведени оптужени желео
је у замену за ствари да се нагоди са мајком Радојка Пантић да га
исплаћује у новцу или да му да свињу, краву итд. како би надоместили њему причињену штету крађом ствари. Обустава поступка.
Немачки 						
25 листова

КУТИЈА 18

1.

2.

3.

4.

5.

1917. јануар 5, Петроварадин				
К 1101/16
Иштван Кесеги (Köszegi), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
50, рођен у месту Бузашбешење (Buzás-Besenyő, срез Раднот,
Кишкикилска жупанија), оптужен за дезертерство из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка, док се не ухапси
оптужени.
Немачки, мађарски					
13 листова
1917. јануар 27, Петроварадин			
К 1103/16
Иван Басиек (Basiöek), коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 5,
рођен у месту Клокочевац, срез Бјеловар, Бјеловарско-крижевачка
жупанија, оптужен за дезертирање из болнице за заразне болести у
Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
21 лист
1916. децембар 18, Петроварадин			
К 1105/16
Јохан Тонч (Toncs), пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 51, рођен у месту Фелшњарло (Felsönyarlo, срез Зилах, Силађ жупанија), оптужен за крађу прстена, новца и покретних ствари од садурга војника Ђерђа Себенија (Szebeni), пешадинца. Обустава поступка.
Немачки							
15 листова
1917. фебруар 16, Петроварадин			
К 1107/16
Мијо Просаница, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 37, рођен у
месту Броћанац (Далмација), оптужен за самоповређивање, пошто
је примљен у болницу за заразне болести у Бршадину са отеклом
десном потколеницом. У коферу горе наведеног пронађена отровна
биљка Велецветни кукурек или кукурек божићњак (Helleborus
niger) или снежница. Обустава поступка.
Немачки							
36 листова
1916. децембар 23, Петроварадин			
К 1110/16
Славко Опшеница, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 7, рођен
у месту Нови Карловци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
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6.

7.

8.

9.

10.
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1916. децембар 23, Петроварадин			
К 1114/16
Мијо Ткалчевић, тобџија, припадник Хаубичке рег. бр. 7, рођен у
месту Предњи Липовац, срез Нова Градишка, Пожешка жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести
у Бршадину. Приложене разгледнице упућене мајци и сестри.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1916. децембар 23, Петроварадин			
К 1115/16
Лазар Угарчић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 96, рођен
у месту Лазе (срез Винковци, Сремска жупанија), оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1916. децембар 23, Петроварадин			
К 1116/16
Игнац Вуковац, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Добринци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1917. јануар 31, Петроварадин			
К 1129/16
Павао Досењ, санитетски војник, припадник санитетског одељења
болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту Петрово Село, срез Кореница, Личко-крбавска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Осуђен на месец дана затвора.
Немачки							
27 листова
1916. децембар 25, Петроварадин			
К 1133/16
Франц Лизон (Lizon), морнар IV класе, припадник пароброда
„Енс” („Enns”), рођен у месту Станислау (Stanislau, Галиција), оптужен за убиство 9-годишње девојчице Софи Бауер (Bauer) у Карловцима на римокатоличком гробљу. Горе наведени се у пијаном
стању, када се враћао из гостионе Павла Голубовића, придружио
морнару Новаку и морнару одговорном за смештај људства (квартир мајстору) Мозеру (Moser) којима се увелико пијан придружио
и са њима наставио да пије док патрола није забранила да се горе
наведеном Лизону не точи више пиће због грубог понашања, које

ће на крају резултирати убиством. У прилогу су извештаји сведока
Новака и Мозера који су се кратко пре убиства девојчице одвојили
од агресивног човека, затим гостионичара и гостионичарке Јулије
и Павла Голубовића, као и осталих лица која су тога дана пре убиства били са осумњиченим, који је цело време био у пијаном стању.
Оптужени Лизон је у пијаном стању угледао девојчицу и њеног
друга за којима је пошао и почео да их вија, и увијао девојчицу која
се сакрила у кућици гробара на гробљу које је било близу, док је дечак побегао да позове помоћ. Затим је горе наведени оптужени Лизон убио везаног овчарског пса, власнице Ане Седер, који је лајао
док је лопатом смрскавао лице и лобању девојчице, и наставио да
ломи прозоре, врата и вади кров куће гробара на гробљу. У прилогу извештај Оружничког заповедништва Постаје Карловци Сремски упућен Котарском суду у Карловцу, извештај вештака проф.
др Фридриха Ројтера (Reuter) о прегледаним стварима (микроскопски, микропектроскопски итд.) морнара Лизона, извештај гарнизонске болнице бр. 8 у Љубљани – одељење за нервне и душевне
болеснике из којег се сазнаје да наведени потиче из породице која
је наследним болестима тешко оптерећена (јаки болови главе, несвестице, душевно и ментално обелели итд). Наведени се ничега
не сећа. Ослобођен оптужбе.
Немачки, хрватски, хрватски				
161 лист
11.

12.

13.

1917. јануар 12, Петроварадин			
К 1141/16
Николаус Малц (Malcz), разводник, припадник санитетског
одељења болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту
Нова Бешенова (Ujbesenyo, срез Нађ Сент Миклош, Торонталска
жупанија), оптужен за не враћање у војску, након одобреног отпуста. Обустава поступка.
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. децембар 23, Петроварадин			
К 1144/16
Која Ракин, сапер, припадник Саперског батаљона бр. 3, рођен у
месту Бело Брдо, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
18 листова
1916. децембар 21, Петроварадин			
К 1146/16
Јован Рашковић, војник последње одбране, припадник стра-
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жарског одељења у Земуну, рођен у месту Буђановци, оптужен
за самовољно удаљавање из своје јединице, јер је ишао кући да
посеје јечам и жито, након чега се сам добровољно вратио у своју
јединицу. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
6 листова
14.

15.

16.

17.

18.
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1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 1149/16
Иван Дуган, пионир, припадник Рудничког радног одељења, одбрамбеног бедема дуж границе земље Пеш. рег. бр. 25, рођен у
месту Свети Иван, Загребачка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање од своје јединице, након што је отпуштен из болнице за
заразне болести у Бршадину, није се вратио у своју јединицу. Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
20 листова
1917. фебруар 5, Петроварадин			
К 1150/16
Јанко Муздека, санитетски војник, припадник болнице за заразне
болести у Бршадину, рођен у месту Бузета, срез Глина, Загребачка
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен са 14 дана затвора.
Немачки, хрватски					
29 листова
1917. фебруар 7, Петроварадин			
К 1153/16
Љубомир Нудић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Пачетин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки, хрватски					
30 листова
1916. октобар 19, Петроварадин			
К 1162/16
Јозеф Хацкен (Hatzken), пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Лаланц (Lalancz, срез Мориш,
Крашо-северинска жупанија), оптужен за крађу војних ципела.
Обустава поступка.
Немачки, мађарски					
26 листова
1917. јануар 2, Петроварадин			
К 1178/16
Бела Чибри (Csibri) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 86, рођен
у месту Сентомаш (Szt. Thomas, срез Стари Бечеј, Бачко-бодрошка
жупанија), оптужен за самовољно удаљавање од прописане
Маршруте током премештај из градске болнице Унгвар (Ungvar,

Ужгород, Унг жупанија), за Суботицу, горе наведени је отишао у
свој родни град Сентомаш и остао десет дана. Затим зато што је
фалсификовао исправу односно издато одобрење градске болнице
Унгвар/Ужгород са уписаном маршрутом до Суботице, тако да се у
Суботицу свом кадру јавио 13-тог уместо 3-ћег, додавши број „1”
испред тројке. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
18 листова
19.

20.

21.

22.

1917. фебруар 3, Петроварадин			
К 1184/16
Пасу Русалим, Циганин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
31, рођен у месту Керестењсигет (Keresteinjsziget, Сибињска
жупанија), оптужен због занемаривања службеног прописа односно за продају резервних војних ципела. Осуђен на четири месеца
затвора.
Немачки, мађарски, чешки 				
53 листа
1917. јануар 2, Петроварадин				
К 1199/16
Стефан Керавица, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Голубинци, оптужен за дезертерство, побегавши из болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. јануар 17, Петроварадин			
К 1204/16
Андреас Калмар, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен
у месту Мадараш, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину из које је са собом понео и војне
ствари (кошуљу, панталоне, ципеле, веш, капу...итд.). Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
15 листова
1917. март 2, Петроварадин				
К 1206/16
Павел Гога, пешадинац последње одбране, припадник Пеш. рег.
бр. 43, рођен у месту Гербоц, срез Бозович, Крашо-северинска
жупанија, оптужен за дезертерство, јер се није на време вратио након одобреног отпуста, него се вратио и јавио са закашњењем од 9
дана. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
21 лист
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23.

24.

25.
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1917. јануар 12, Петроварадин			
К 1232/16
Лајош Орбан (Orban), разводник, припадник Пеш. рег. бр. 23,
рођен у месту Сомбор, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину из које је са собом понео и
војне ствари (кошуљу, панталоне, ципеле, веш, капу, итд.). Кажњен
дисциплинском мером са 21 дан засебног затвора.
Немачки, мађарски					
13 листова
1917. јануар 12, Петроварадин			
К 1239/16
Давид Правдић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 5, рођен у
месту Острово, оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
14 листова
1917. јануар 25, Петроварадин			
К 1241/16
Лие Симон, допунски резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 31, рођен у месту Харсењ (Herszeny, срез и жупанија Брашов),
оптужен за не одазивање на војну наредбу односно мобилизацију.
Горе наведени има туберкулозу плућа и потврду института за слепе
у месту Брун (Brünn, Брно, Моравска) да је годину дана на отпусту
односно боловању односно неспособан, и прима инвалидску
пензију. Током јавног позива на мобилизацију горе наведени се
јавио општинском нотару Георгу Махаоу (Mahao) у месту Себеш,
срез и жупанија Сибињ, који му је рекао да он не мора да се одазове
на мобилизацију јер је инвалид. Општинског нотара Махаоа су
Румуни повели за собом као таоца. Треба утврдити да ли изјаве
горе оптуженог одговарају истини. Помера се судски процес док
не буде могао да се испита нотар Махао.
Немачки, мађарски					
21 лист

1917. ГОДИНА
КУТИЈА 19

1.

2.

3.

4.

1917. јануар 15, Петроварадин			
К 1/17
Јохан Венингер (Weninger), разводник, припадник стражарске чете.
бр. 2 Петроварадинске тврђаве, рођен у месту Оршова, оптужен за
дезертерство, након што се након одобреног отпуста није вратио у
војску. Обустава поступка.
Немачки 						
14 листова
1917. јануар 19, Петроварадин			
К 11/17
Прока Новаковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Тења, срез Осијек, Вировитичка жупанија, оптужен за самостално удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. јануар 20, Петроварадин			
К 13/17
Мијо Ткалчевић, тобџија, припадник Хаубичке рег. бр. 7, рођен
у месту Предњи Липовац, оптужен за самостално удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Приложена писма и мале
коверте упућена родитељима. Кажњен дисциплинском мером са
дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. јануар 20, Петроварадин			
К 22/17
Пајо Јанковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 53, рођен у месту Нештин, срез Илок, Сремска жупанија, оптужен за самостално
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1917. јануар 20, Петроварадин			
К 23/17
Паскал Тофети (Pasquale Toffeti), пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 7, рођен у месту Шишан (Приморска), оптужен за продају
(свог) војничког мантила који је добио на коришћење и то током
пута из Крупња из рударског одељења према болници за заразне
болести у Бршадину. Обустава поступка због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. јануар 31, Петроварадин			
К 28/17
Јосип Нералић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 96, рођен у
месту Белај, срез Огулин, Модрушко-ријечка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. јануар 13, Петроварадин			
К 32/17
Јоцо Павловић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у
месту Бошњаци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. јануар 13, Петроварадин			
К 32/17
Иштван Фодор, тобџија, припадник брдске артиљеријске рег. бр.
7, рођен у месту Кишкундорожма (Kiszkundorozsma, Чонградска
жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1917. јануар 18, Петроварадин			
К 35/17
Ђуро Васиљевић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 27, рођен
у месту Варта (срез Бјеловар, Бјеловарско-крижевачка жупанија),
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки							
11 листова
1917. јануар 31, Петроварадин			
К 55/17
Јохан Парау (Parau), пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 31, рођен у месту Селиндек (Szelindek, срез и жупанија

Сибињ) оптужен за дезертерство, пошто се након дозвољеног отпуста није на време вратио у војску него са закашњењем од дванаест дана. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
35 листова
11.

12.

13.

14.

15.

1917. фебруар 15, Петроварадин			
К 70/17
Јон Васалаке (Vasalache), посилни, припадник Пеш. рег. бр. 31,
рођен у месту Алшонца (Аlsoncza, срез Алшоарпаш, жупанија Фогараш), оптужен за дезертерство, пошто се након дозвољеног отпуста није на време вратио у војску него са закашњењем. Обустава
поступка.
Немачки, мађарски
				
33 листа
1917. јануар 24, Петроварадин			
К 91/17
Лазар Угарчић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 96, рођен у
месту Лазе, оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести
у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски, хрватски				
13 листова
1917. јануар 31, Петроварадин			
К 92/17
Милош Барвалац, коњаник, припадник коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Ириг, оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. јануар 26, Петроварадин			
К 96/17
Трифун Бркић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Субоцка, срез Пакрац, Пожешка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. фебруар 26, Петроварадин			
К 110/17
Гавра Шантовац, пешадинац, припадник одељења стражарске чете
у Новој Градишки, рођен у месту Мартинци, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
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16.

17.

18.

19.
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1917. фебруар 3, Петроварадин			
К 116/17
Светозар Ковачевић, разводник, припадник Коњичке рег. бр. 12,
рођен у месту Петровци, срез Вуковар, Сремска жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину из које је отишао у Петровце и после шест дана се добровољно
вратио у болницу. Осуђен на шест недеља затвора.
Немачки, хрватски					
24 листа
1917. јануар 23, Петроварадин			
К 123/17
Николај Флореа (Florеa), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 31,
рођен у месту Фогараш (истоимени срез и жупанија), оптужен
грешком због истог имена са другим војником, и кад је грешка
установљена, исти је ослобођен оптужбе. Наиме, горе наведени
је добио обавештење од Магистрата града Фогараш са дозволом
краљевског угарског Ратног министарства (Honvedministerium)
да не мора да се врати у војску до краја децембра 1916. године,
међутим накнадно је установљено, након што је жандармерија испитала градоначелника града Фогараш који је такво обавештење
обрадио и послао, да је грешком добила особа са истим именом,
а није требала, тако да се горе наведени неће кривити. Обустава
поступка.
Немачки, мађарски					
33 листа
1917. фебруар 19, Петроварадин			
К 127/17
Петру Пирву (Pirvu), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 31,
рођен у месту Фогараш, оптужен за самовољно удаљавање од своје
јединице односно без писменог одобрења, које се налазило на потпису код вишег поручника Маурера, а које је добио потписано тек
следећег јутра. Наиме оптужени је тражио дозволу да оде до поште
која је радила до 23 сата и пошаље писмо супрузи, и до краја истека одобрења отишао је у гостиону напио се и бива ухапшен од
стране жандармерије. Обустава поступка.
Немачки							
18 листова
1917. фебруар 28, Петроварадин			
К 131/17
Никола Перковић, коњаник, припадник Пешадијске стрељачке
дивизије бр. II/2 (Schützendivision), рођен у месту Галдово, срез
Сисак, Загребачка жупанија, оптужен за прекорачење дисциплине
због вербалног вређања резервног подофицира II класе Фридриха
Класона (Klassohn), у пијаном стању, од којег није хтео да прима

наређења, као и од дежурне патроле која га је и ухапсила. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
36 листова
20.

21.

22.

23.

24.

1917. фебруар 20, Петроварадин			
К 133/17
Николаус Пенч (Pencs), пешадинац, припадник Пешадијске рег.
бр. 31, рођен у месту Алшовенице (Alsovenice, срез Шаркоњи,
жупанија Фогараш), оптужен за неодазивање на војну наредбу односно избегавајући мобилизацију. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
81 листа
1917. фебруар 6, Петроварадин			
К 136/17
Никола Стефановић, сапер, припадник Саперског батаљона бр. 13,
рођен у месту Земун, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка.
Немачки							
12 листова
1917. фебруар 25, Петроварадин			
К 137/17
Франц Палиарди (Palliardi), резервни војник превозник, припадник Пеш. рег. бр. 31, рођен у месту Сибињу, оптужен за
прекорачење дисциплине, јер је недозвољено напустио касарну,
као и за неодазивање на наредбу претпостављеног команданта
пододељења, вишег поручника Карл Кнапа (Knapp) са којим је
размењивао понижавајуће речи односно псовали су један другог. У
прилогу изјава сведока. Осуђен на шест месеци затвора.
Немачки, мађарски				
106 листова
1917. фебруар 3, Петроварадин			
К 142/17
Владимир Живковић, резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 78, рођен у месту Копривна, срез Осијек, Вировитичка
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. фебруар 9, Петроварадин			
К 144/17
Илија Живановић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Вера, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због извршене казне.
Немачки, хрватски					
11 листова

161

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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1917. фебруар 6, Петроварадин			
К 151/17
Раде Секулић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Копривна, срез Осијек, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. јануар 29, Петроварадин			
К 157/17
Пајо Јанковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 53, рођен у
месту Нештин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки							
7 листова
1917. март 5, Петроварадин				
К 158/17
Георг Мушет, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 37, рођен у месту Фелшефелдеш (Felsöfoldes, срез Васкох, Бихарска жупанија) оптужен за самовољно удаљавање из
своје јединице након дозвољеног отпуста до хапшења од стране
жандармерије. Осуђен на два месеца затвора.
Немачки, мађарски					
38 листова
1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 163/17
Андрија Веселиновић, пешадинац, припадник Пешадијске кадетске школе, рођен у Бешки, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. фебруар 15, Петроварадин			
К 168/17
Стефан Уметић, тобџија, припадник тобџијске рег. бр. 36, рођен у
месту Лаћарак, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. фебруар 11, Петроварадин			
К 172/17
Бранко Фамилић, војник превозник, припадник Транспортне
дивизије бр. 15, рођен у месту Моловин, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава

поступка због кажњавања дисциплинском мером са десет дана затвора.
Немачки							
10 листова
31.

32.

33.

34.

35.

1917. март 1, Петроварадин				
К 186/17
Адам Микић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у
месту Свињаревци, оптужен за самовољно удаљавање током
пребацивања из болнице за заразне болести у месту (Славонски)
Брод за место Бршадин, отишавши у своје родно место Свињаревце
из којих се сам јавио у болницу у Бршадину са закашњењем од месец и по дана. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки							
20 листова
1917. фебруар 5, Петроварадин			
К 190/17
Милош Николић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Чепин, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Приложена разгледница. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
1917. фебруар 26, Петроварадин			
К 193/17
Јован Савковић, цивилни кочијаш, припадник позадинске коморске јединице бр. 3, рођен у месту Попинци, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава
поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
18 листова
1917. фебруар 15, Петроварадин			
К 194/17
Стево Самарчевић, тобџија, припадник брдске Тобџијске батерије
бр. 27, батерија бр. 6, рођен у месту Ердевик, срез Илок, Сремска
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
10 листова
1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 196/17
Ђуро Ђурић, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен у месту Борово, оптужен за самовољно удаљавање из војске док је био
на путу ка болници за заразне болести у Бршадину у коју је био
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послат да се лечи од сифилиса (Lueskrankheit), а у коју се јавио
са закашњењем од два месеца, која је провео у свом родном граду
Борову. Осуђен на три месеца затвора.
Немачки							
22 листа
36.

37.

38.

39.

40.
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1917. март 15, Петроварадин				
К 201/17
Андро Манојловић, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 36,
рођен у месту Хабљановци, срез Бјеловар, Бјеловарско-крижевачка
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. У прилогу писмо упућено родитељима. Обустава поступка.
Немачки, хрватски					
18 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 236/17
Тодор Вујић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 22, рођен у месту Вуковар, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 14 дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. фебруар 27, Петроварадин			
К 240/17
Васо Лукић, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 7, рођен у месту Грабово, срез Илок, Сремска жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски				
12 листова
1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 245/17
Илија Станић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у месту Брчино, срез Брод, Пожешка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу
писмо упућено родитељима. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. март 3, Петроварадин				
К 255/17
Николаус Роман, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 50, рођен у
месту Балажтелке (Balazstelkе, срез Дичесентмартон, Кишкикилска жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за за-

разне болести у Бршадину, односно тражио је продужетак одсуства
тј. боловања од три дана, које му јесте одобрено, али се он свакако
задржао код куће без сазнања да ће му бити одобрен продужетак
одсуства односно боловања. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са седам дана затвора. У прилогу писмо
упућено родитељима.
Немачки, хрватски
				
13 листова
41.

42.

43.

44.

1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 262/17
Иштван Кваштник (Kvastnik), тобџија, припадник Тобџијске рег.
бр. 16, рођен у месту Помаз, Пилишки горњи срез, Пештанска
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу писмо упућено родитељима и
разгледница. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
17 листова
1917. фебруар 17, Петроварадин			
К 268/17
Габор Цигањ (Czigany), ловац, припадник Ловачког батаљона
бр. 23, рођен у месту Паћ (Paty, Пилишки доњи срез, Пештанска
жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки 						
12 листова
1917. фебруар 26, Петроварадин			
К 271/17
Андрија Николић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Шумеће, срез Нашице, Вировитичка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. фебруар 24, Петроварадин			
К 273/17
Бранко Фамилић, војник превозник, припадник Транспортне
дивизије бр. 15, рођен у месту Моловин, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава
поступка због кажњавања дисциплинском мером са дванаест дана
затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
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45.

46.

47.

48.

49.

50.
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1917. фебруар 26, Петроварадин			
К 290/17
Петар Ђорђевић, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 6, рођен
у месту Товарник, срез Шид, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Кажњен дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. март 4, Петроварадин				
К 297/17
Вукашин Станков, коњаник, припадник Коњичке рег. бр. 12, рођен
у месту Голубинци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
16 листова
1917. фебруар 24, Петроварадин			
К 298/17
Милан Кепић, тобџија, припадник Тобџијске рег. бр. 7, рођен у месту Нови Карловци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Митровици. Кажњен дисциплинском мером
са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1917. фебруар 27, Петроварадин			
К 300/17
Антал Шимоњи (Simonyi), пешадинац последње одбране, припадник Железничког безбедносног одељења бр. 123 у Паланци, рођен
у месту Ђаково, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
10 листова
1917. март 19, Петроварадин				
К 307/17
Мирко Ружичка, пешадинац последње одбране, припадник Пеш.
рег. бр. 78, рођен у месту Антуновац, срез Пакрац, Пожешка
жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из своје јединице
побегавши у своје родно место Антуновац где бива и ухапшен од
стране жандармерије. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
52 листа
1917. фебруар 27, Петроварадин			
К 317/17
Јанош Гинтер (Günter), санитетски војник, припадник санитетског

одељења болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту
Будимпешта, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски
				
10 листова
51.

52.

53.

54.

55.

1917. фебруар 28, Петроварадин			
К 322/17
Антон Радовчић, пешадинац, припадник Пеш. рег. 78, рођен у месту Мала Копаница, срез (Славонски) Брод, Пожешка жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести
у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. фебруар 28, Петроварадин			
К 324/17
Јакоб Перушић, пешадинац, припадник Пеш. рег. 96, рођен у месту Брачиновци, срез Жупања, Сремска жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1917. март 3, Петроварадин				
К 355/17
Михаљ Ач (Acs), пешадинац, припадник Пеш. рег. 78, рођен у
месту Сент Мартон Ката (Szt. Marton Kata), срез Нађ Ката, Пештанска жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са шест дана затвора.
Немачки, мађарски					
26 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 361/17
Томо Фалица, пешадинац, припадник Пеш. рег. 96, рођен у месту Костајница, Загребачка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава
поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
10 листова
1917. март 9, Петроварадин				
К 362/17
Паул Велфлинг (Wölfling), пешадинац, припадник Пеш. рег. 78,
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рођен у месту Вучевци, срез Ђаково, Вировитичка жупанија,
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести
у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском
мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
12 листова
56.

57.

58.

59.

60.
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1917. март 4, Петроварадин				
К 364/17
Јакоб Порц (Portz), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Нашице, Вировитичка жупанија, оптужен за самовољно
удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава
поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. март 8, Петроварадин				
К 371/17
Јоца Стојанчев, разводник, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Товаришево (Bácstóváros, срез Паланка, Бачко-бодрошка
жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 14 дана затвора.
Немачки, мађарски					
11 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 381/17
Петар Чопковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен у
месту Сичице, срез Нова Градишка, Пожешка жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки, хрватски					
13 листова
1917. март 17, Петроварадин				
К 385/17
Бартол Барашић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Бело Село, срез Брод, Пожешка жупанија, оптужен за
самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски					
11 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 389/17
Јозеф Мак (Mack), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен

у месту Моноштор, срез Апатин, Бачко-бодрошка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у
Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
13 листова
61.

62.

63.

64.

65.

1917. март 15, Петроварадин				
К 395/17
Иштван Зилински (Zilinszki) пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 23, рођен у месту Даутово (Dávod, срез Баја, Бачко-бодрошка
жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 398/17
Милован Бабурски, тобџија, припадник тобџијске рег. 36, рођен у
месту Буђановци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Кажњен дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки							
14 листова
1917. март 5, Петроварадин				
К 401/17
Божа Видаковић, пешадинац, припадник Трахом одељења
(одељење за заразне болести ока) у месту Брод, рођен у месту Дивош, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена родитељима.
Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15
дана затвора.
Немачки, хрватски, хрватски				
14 листова
1917. март 20, Петроварадин				
К 403/17
Александар Драгић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Шајкаш, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу писмо упућено родитељима.
Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са осам
дана затвора.
Немачки, хрватски 					
15 листова
1917. март 7, Петроварадин				
К 405/17
Сaвa Николић, радник последње одбране, припадник управе војног
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транспорта у Ријеци (Transportabteilung Fiume), рођен у месту Шашинци, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне
болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски 					
12 листова
66.

67.

68.

69.
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1917. март 11 Петроварадин				
К 414/17
Стојан Миланковић, војник превозник, припадник Транспортне
дивизије бр. 13, рођен у месту Мали Градац, срез Глина, Загребачка жупанија, оптужен за самовољно удаљавање из болнице за
заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са дванаест дана затвора.
Немачки 						
9 листова
1917. март 9 Петроварадин				
К 417/17
Димитар Вуковић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 78, рођен
у месту Боровa, срез Вировитица, Вировитичка жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са
15 дана затвора.
Немачки 						
9 листова
1917. март 10, Петроварадин				
К 419/17
Радован Трифуновић, санитетски војник, припадник резервне болнице (Reserve Spital) бр. 1. у Осијеку, рођен у месту Шашинци,
оптужен за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена родитељима на
српском. Обустава поступка због кажњавања дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, хрватски 					
14 листова
1917. март 20, Петроварадин				
К 424/17
Ференц Пурда (Purda), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 86,
рођен у месту Фелдвар (Bacsföldvar, срез Стари Бечеј, Бачкободрошка жупанија), оптужен за самовољно удаљавање из болнице
за заразне болести у Бршадину. У прилогу разгледница упућена
родитељима на српском. Обустава поступка због кажњавања
дисциплинском мером са 15 дана затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова

ОБУСТАВА СУДСКОГ ПОСТУПКА
(Einstellung des Gerichtsverfahrens)
1916. ГОДИНА
КУТИЈА 20

1.

2.

3.

1914. новембар 14, Петроварадин			
Е 1/16
Мориц Гузбет (Gusbeth), оружар II класе, припадник Пеш. рег. бр.
37, рођен у месту Брашов, оптужен за дезертерство током транспорта болничке трупе рањених на болнички брод из Осијека у
Будимпешту на који се није ни укрцао. Казнена пријава војне команде резервне болнице у Осијеку. Истрагом установљено да му је
брод отишао док је куповао храну, како би имао шта да једе на путу
који је трајао 2–3 дана до Будимпеште, тако да је сопственим превозом стигао до резервне болнице у Будимпешти у улицу Панонија
(Panonia) у 5. округу где се и пријавио.
Немачки							
17 листова
1914. децембар 30, Петроварадин			
Е 2/16
Јохан Гитлинг (Güttling), каплар последње одбране, припадник
Батаљона за подизање мостова бр. 1, рођен у Бечу, оптужен
за ремећење јавног реда и мира због пијанства. Кажњен
дисциплинском мером са 21 дан засебног затвора.
Немачки							
12 листова
1915. март 25, Петроварадин				
Е 3/16
Покренут Казнени поступак због настале ситуације која се тиче
количине сена која се налази у војном магацину за збрињавање у
Петроварадину и установљено је да не одговара количини којој
би требало. Количина сена у килограмима измерена на државној
ваги у слободном краљевском граду Новом Саду и установљено
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да уместо 885 кг има 622 кг сена тј. фали 263 килограма. Допис
армијске позадинске команде балканске војске у Новом Саду
(Armeettappenkommando der Balkanstreitkräfte) упућен Тврђавном
суду у Петроварадин које налаже да се током поступка сазна да ли
је 9 цм тобџијска батерија на челу са вишим поручником Держијем
(Derzsi) испоручила лакшој мобилној топовској резерви, 5. дана у
месецу 885 кг сена у Новом Саду и уколико јесте ко је руководио
испоруком. У прилогу изјаве сведока. Поступак ослобођен оптужбе.
Немачки							
44 листа
4.

5.

6.
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1915. децембар 30, Петроварадин			
Е 4/16
Покренути поступак против непознатих лица се обуставља због недостатка доказа. Извештај Тврђавног суда у Петроварадину извештава да је краљевско угарска поштанска и телеграфска дирекција у
Загребу констатовала, при отварању два писма која су била послата
из Руме (један за Штајерску, а друга адреса је прешкрабана) и која
су се вратила пошти, при отварању истих у присуству комисије,
утврђено да недостаје новац који би требао да се налази у коверти. Катарина Хардон послала је писмо свом сину Антону Хардону,
војнику, у Штајерску, а Тоши Јовановићу, војнику, послао је отац из
Буђановаца. Писма у прилогу.
Немачки, хрватски					
15 листова
1915. новембар 30, Петроварадин			
Е 5/16
Покренути поступак против непознатих лица, два непозната
војника, због сумње да недозвољено поседују војне ствари. Утврдити да ли су осумњичени Јанош Варга из Петровца (срез Нови
Сад, Бачко-бодрошка жупанија), Данијел Штрба (Strba) који има
11 год., и истоимени отац, и Иштван Чаки (Csaki) 12. год., сви из
Футога, имали нешто са крађом коња и три кочије од грофа Котека (Chotek) из Футога и испитати их као сведоке. Поступак
обустављен због недостатка доказа.
Немачки, мађарски					
13 листова
1916. јул 24, Петроварадин				
Е 7/16
Покренути поступак против руских ратних заробљеника Васила
Грозева (Groszew) и Михаила Сиренка (Sirenko). Разводник Мирко
Дадовић стражар магацина за муниције (Dynamitwache) у Тителу, зауставио је горе наведене, који су му рекли да су побегли из

заробљеничког логора у Сегедину и да су се упутили у Русију у
нади да ће прећи српску границу и да ће им неко већ помоћи да би
стигли до куће. Ухапшени су и предати стражи у Тителу.
Немачки, мађарски, хрватски				
25 листова
7.

8.

9.

10.

1915. децембар 22, Земун – (експозитура Суда)
Е 8/16
Јохан Чудо (Czudo) војник задужен за набавку хране, припадник
Дивизијске пекаре бр. 106, тренутно припадник ратне Понтоњерске
јединице бр. 19 за припрему мостова (Kriegsbrückenequipage, налази се у Бечмену, срез Земун, Сремска жупанија), пребивалиште Комарно (Галиција), оптужен за дезертерство, пошто је нестао
током транспорта возом, на линији Требиње – Беч, те се налаже
спровођење истраге, јер постоје основе за кривично гоњење. Истрагом утврђено да није ушао у први транспорт за који је био
одређен, него други, као и да је о томе обавестио надлежне, а током
пута се укрцао на први транспорт за који је био одређен.
Немачки, пољски 					
11 листова
1915. новембар 13, Петроварадин			
Е 9/16
Гашпар Блажевић и Јозеф Кнап (Knapp), обојица рођени у Осијеку,
гоничи стоке, припадници тврђавног магацина за набавку хране
у Петроварадину, оптужени за самовољно удаљавање од своје
јединице. Управа магацина за снабдевање обавештава Тврђавни
суд да је истрагом установљено да бегунци нису о свом плану ни
са ким разговарали, те се не зна разлог одласка.
Немачки, хрватски					
12 листова
1915. фебруар 3, Петроварадин			
Е 11/16
Илија Лазић, кочијаш последње одбране, припадник Команде позадинске јединице бр. 7/13, одељење војника резервиста
(Ettapentrain-Gruppenkommando 7/13, Manschaftsersatzabteilung),
пребивалиште Матићи (Босна), оптужен за самовољно удаљавање
од своје јединице. У прилогу разгледница са ликом немачког цара
Вилхелма, упућена супрузи. Поступак се обуставља, пошто не
могу да ухвате оптуженог.
Немачки, хрватски, мађарски				
22 листа
1915. март 9, Петроварадин				
Е 12/16
Михаел Лукач, тобџија, припадник Тврђавне артиљеријске регименте бр. 6, рођен у месту Бајот, Естергомска жупанија, оптужен за
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ремећење јавног реда и мира показујући насилност уз опасне претње
свом претпостављеном поручнику Андретију (Andretti), као и за
превару десет круна за набавку ствари за које га претпостављени
терети. Истрагом установљеном, и саслушањем сведока да горе
наведени није претио смрћу свом претпостављеном Андретију
односно његовом новом посилном Червенаку (Cservenak), као и да
је редовно извршио набавку и вратио кусур. Оптужен је само што
је прекорачио дисциплину, тако што је изашао самовољно из касарне и отишао на два дана кући јер је добио боловање на два дана
и тиме био ослобођен војне службе на два дана, коју је бесправно
искористио да оде кући. Кажњен дисциплинском мером са 15 дана
затвора.
Немачки, мађарски					
40 листова
11.

12.
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1915. фебруар 24, Петроварадин			
Е 16/16
Тврђавни суд Петроварадин налаже да се покрене судски поступак
и утврди да ли је почињено кажњиво дело по параграфу § 272 и ко
је за то крив у смислу оштећења писма, печата или губитка. Поткоманда у Каменици обавештава Тврђавни суд у Петроварадину да
су нестали знакови за распознавања (Erkennungszeichen) за период
6–10. фебруара 1915. године који су били предати каплару Францу
Клајну (Klein) са ковертом од Тврђавне команде. Исти подофицир
је коверту предао поручнику др Јулијус Полаку (Pollak) официру задуженог за канцеларијски посао, који је коверат закључао у
кутију (Reservat-Kiste). Сутрадан када је официр станице затражио
знакове за распознавање од вишег поручника Белића, утврђено је
да се коверат са знаковима за распознавање не налази у кутији.
Претпоставља се да се коверат загубио међу осталим документима
и као такав грешком даље прослеђен. Поступак обустављен из разлога наведених у акту.
Немачки							
18 листова
1915. јануар 23, Петроварадин			
Е 22/16
Рудолф Беседњак (Besednjak), рођен у месту Биље (Приморска),
и Фердинанд Андучић рођен у Осијеку, обојица војници одговорни за смештај људства (Quartiermeister/квартирмајстори), као и
Максимилијан Боле (Maximilian Bole), машиниста, рођен у Трсту,
припадници ратне морнарице брода „Bodrog”, оптужени за дезертерство, пошто су самовољно узели мали веслачки чамац желећи
да препливају Дунав до Новог Сада. Чамац није био исправан, пу-

нио се водом и имали су само једно весло. Андучићеве позив у
помоћ су чула два шлепера 6.583 и 6.580 која су га и спасла, а остала двојица су се утопила и тела су им пронађена код Карловаца. У
прилогу обдукциони налаз поткоманде Карловци. У прилогу кондуитна листа квартирмајстора са списком имена бродова на којима
су све службовали.
Немачки							
27 листова
13.

14.

15.

16.

1915. јун 11, Петроварадин				
Е 28/16
Антал Балинт (Balint) пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 5,
рођен у месту Мађаргeреш (Magyargeres, срез Ердeд, Сатмарска
жупанија), оптужен за дезертерство, пошто је без одобрења дезертирао из болнице за карантин (K.u.k. Krankenabschubstation und
Quarantinespital) у Новом Саду и до данас се није вратио. Обустава
поступка док се не ухапси оптужени.
Немачки							
15 листова
1915. јануар 23, Петроварадин			
Е 29/16
Тврђавни суд Петроварадин налаже покретање судског поступка
против непознатих лица, која су украла две кокошке у вредности
од шест круна на штету Антона Вагнера (Wagner) мештанина Петроварадина, улица Прерадовићева 625. У прилогу изјаве сведока.
Обустава поступка.
Немачки, мађарски					
21 лист
1915. април 28, Петроварадин			
Е 30/16
Марко Бенгер војник последње одбране, припадник дирекције
инжењерије у Петроварадину, рођен у месту Стубица Дољна, срез
Стубица, Загребачка жупанија, оптужен за самовољно напуштање
свог одељења. Ухапшен од жандармерије у Карловцима. Истрагом
доказано да не постоји основа за дезертерство, јер није изостао
ноћу, него само за дисциплинску меру, јер се горе наведени упутио
у Загреб како би се пријавио у своју матичну регименту ради службе на фронту.
Немачки							
14 листова
1915. мај 25, Петроварадин				
Е 31/16
Карл Поп (Popp) разводник, припадник Артиљеријске регименте мобилне батерије бр. 2, рођен у месту Шаркадкерестур (Sarkad Keresztur, срез Чефа, Бихарска жупанија), оптужен за крађу
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различитих ствари мање вредности и одеће, које је слао супрузи
поштом. У прилогу карта и писмо. Обустава поступка.
Немачки, мађарски					
28 листова
17.

18.

19.
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1915. мај 20, Петроварадин				
Е 33/16
Томаш Хад (Had) шофер тобџија, припадник 24 цм минобацачког
батаљона, команде аутопарка, рођен у месту Краселов (Чешка), оптужени је за своје изјаве. Међутим, поступак је обустављен, пошто
је доказано да се све одиграло из незнања и истрагом и изјавама
сведока које су у прилогу, доказано је да се војници шофери стално међусобно шале и наведени је из незнања реаговао. Наиме, док
су наведени Хад и колега војник Јозеф Доседел (Dosedel) били у
Новом Саду у шетњи, стигло је обавештење Тврђавне команде у
њихову убикацију да су се војници Пеш. рег. бр. 28, предали руском Батаљону на северном ратном пољу без иједног испаљеног
пуцња. Разводник Едуард Маловос је волео да се шали са Чехом,
Хадом, и на шаљив начин му је саопштио ову вест, на коју је Хад
одговорио „па боље и тако да се предају и буду заробљени, него да
су дозволили да их на мртво убијају.” Ослобођен је свих оптужби,
јер је доказано да није знао да се то десило, јер је био у граду Новом Саду и да се никада није политички експонирао и имао русофилске и сличне идеје.
Немачки							
38 листова
1915. мај 22, Петроварадин				
Е 35/16
Лаjош Хорват (Horvath) радник последње одбране, припадник
Tврђавног одељења за ратне резерве бр. 6, рођен у месту Нађкањижа
(Nagykanizsa, Зала жупанија), оптужен за самовољно удаљавање
од своје јединице. Обустава поступка док се оптужени не ухвати.
Немачки, мађарски, хрватски 			
19 листова
1915. јун 8, Петроварадин				
Е 37/16
Лајош Гуљаш (Gulyas) кормилар моторним чамцем, припадник
Дирекције инжињерије у Петроварадину, рођен у месту Есед
(Öszod, срез Ленђелтоти, Шомођ жупанија), пријава црквеног
послужитеља тврђавне цркве у Петроварадину, Стјепана Гржибовског (Grzibovski), оца 9-годишњег дечака Стјепана Гржибовског
којег је на обали Дунава горе наведени малтретирао, ударао и завртао му руку, док је скупљао дрва и том прилику му узео капу и џак
и рекао дечаку да хоће да му види оца. Отац повукао пријаву про-

тив горе наведеног.
Немачки, мађарски
20.

21.

22.

				

13 листова

1915. јун 17, Петроварадин				
Е 41/16
Антон Спајић (Spaits) цивилни радник, припадник Радничког
одељења железничке станице у Петроварадину, оптужен за крађу
војних кожних ципела. Истрагом је утврђено да их није украо, тако
да није починио кривично дело, него да их је купио од продавца у
Новом Саду и тиме ослобођен оптужбе.
Немачки, мађарски					
8 листова
1915. јун 26, Петроварадин				
Е 44/16
Филип Штромар, радник последње одбране, припадник Радничког
одељења последње одбране Дирекције инжењерије у Петроварадину, рођен у месту Петриња, оптужен за самовољно удаљавање
од своје јединице и ухапшен на железничкој станици у Суботици. Истрагом утврђено да није желео да побегне односно дезертира него да се пријави на другом месту као војник и то органима у свом родном граду, како би наставио даље да служи војску,
пошто у овој јединици није могао да поднесе малтретирања од
стране претпостављених наредника Мате Миолчића и разводника Ивана Чоаша. Оптужени, који је рођен у Петроварадину, два
пута је пријављивао своје наведене претпостављене због разних
малверзација, крађа војних ствари и то највише вина, меса итд.,
као и због захтевања од њега да за њих обавља приватне послове
(као нпр. прављење кревета од дасака итд.). Те пријаве никада нису
стизале даље од Миолчића, јер их је Миолчић уништавао због чега
су му он и Чоаша претили смрћу, а Чоаш га шамарао. У прилогу
изјаве сведока. Штромар и Чоаш кажњени дисциплинским мерама,
а за Миолчића ће одлучити његов претпостављени командант каква ће му бити казна.
Немачки, хрватски					
83 листа
1915. јул 20, Петроварадин				
Е 45/16
Покренут кривични поступак против непознатих лица која су
украла новац пешадинцу Георгу Ролу (Roll) у болници у Новом
Саду. Треба испитати четири војника разводника Ланга (Lang), пионира Хуфа (Huff) и пешадинце Шумахера (Schumacher) и Гесерта
(Gessert) која су побегла из одељења за карантин болнице у Новом
Саду, током ноћи коју су провели у гостионици, да ли су они укра-
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ли новац од горе наведеног.
Немачки							
23.

24.

25.
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6 листова

1915. јул 31, Петроварадин				
Е 48/16
Утврдити да ли постоје чињенице за покретање кривичног поступка против непознатих лица, које би довеле до проналажења починиоца, која су изгубила знакове за распознавање (Erkennungszeichen)
за период од 26–30 јуна 1915. године. Истрагом установљено да
је наредник Молнар припадник батаљона позадинске јединице
бр. V/19, немарношћу изгубио знакове за распознавање, односно да приликом преузимања од наредника Бадер није проверио у
експедитивној књизи да ли се број примљених коверата подудара
са уписаним. Кривични поступак се обуставља и казни се дисциплинском мером 50 дана собног затвора. /Напомена: веза предмет
бр. К 20, арх. бр. 11/
Немачки, мађарски					
20 листова
1915. јул 22, Петроварадин				
Е 49/16
Покренути кривични поступак, против непознатих лица која су
украла два војна двогледа из Бастиона IV одељења за машинске
пушке. Војни Тврђавни суд Петроварадин извештава суд Групне
команде за Срем да претпоставља да су двогледи изгубљени током вежби Петроварадин–Ириг марта прошле године, јер их је
након вежби Мано Швалб (Mano Schwalb) наредник, припадник
батаљона позадинске јединице бр. II/5, вратио односно извршио
примопредају, а који је у овом поступку дао изјаву у својству сведока. Поступак се обуставља, пошто не постоје даље основе за
вођење судског поступка.
Немачки, мађарски					
31 лист
1915. октобар 26, Петроварадин			
Е 50/16
Јанош Лукач (Lukacs) пешадинац, припадник Радничког одељења
бр. 4 Пеш. рег. бр. 23, налазио се на боловању у градској општој болници у Новом Саду, рођен у месту Бајмок, оптужен за самовољно
удаљавање пошто се након дозвољеног отпуста није вратио у своју
јединицу. Поступак се обуставља, јер је истрагом утврђено да је
горе наведени, након дозвољеног отпуста који је добио да оде и
сахрани мајку у место Вука (станица Вука–Допсин), срез Осијек,
Вировитичка жупанија, бива задржан због епидемије колере од
стране катастарске Општине за Ђаково, тако да није својевољно

прекорачио дозвољени отпуст.
Немачки, мађарски, хрватски				
26.

27.

28.

29.

18 листова

1915. август 28, Петроварадин			
Е 53/16
Покренути кривични поступак против непознатих лица која су
из школе за кадете у Каменици (k.u.k. Inf. Kadettenschule) украла
десет комада војних панталона (цивилне панталоне дебело ткано
лан/кудеља итд. (Zwilchtuchhosen) како војних тако и за питомце.
Поступак се обуставља због недостатка доказа.
Немачки, мађарски, хрватски				
10 листова
1915. септембар 1, Петроварадин			
Е 55/16
Петер Вале (Vаle), допунски резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 33, рођен у месту Керулеш (Kerülös, срез Кишјене, Арадска
жупанија), оптужен за дезертерство, јер се након дозвољеног
отпуста није вратио у своју јединицу у Петроварадин. Истрагом
установљено да није дезертирао, већ да му је продужен отпуст, за
који је послао захтев за продужетак Војној команди са места где је
на отпусту (Керулеш), и тиме није починио кривично дело.
Немачки 						
10 листова
1915. септембар 7, Петроварадин			
Е 56/16
Покренути поступак против непознатих лица обустављен на основу извештаја војног суда Петроварадин, због којих се догодила несрећа са последицама телесних повреда 11 лакше и три теже
повређених војника, при одељењу III војне железнице Петроварадин – Нови Сад, због отказивања кочнице и испада вагона (пољске
железнице) из шина, који се спуштао низ стрмину са натовареним
песком са Дунава. На штранду на Дунаву цивилно предузеће за
изградњу „Луценбахер” („Luczenbacher”) састављало је вагоне и
пунило их песком, који је био за истовар у каверне (подземна спремишта) у која су их потом отпремали спремљени волови за вучу
вагона, при којима су штангле коришћене као ручне кочнице. У
прилогу изјаве сведока.
Немачки 						
58 листова
1915. септембар 21, Петроварадин			
Е 57/16
Покренути кривични поступак због преваре против поручника
последње одбране Леополда Шосбергера (Schossberger), јер му
се стављало на терет да је присвојио два војна коња, која наво-
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дно припадају војсци, за које је истрагом установљено да наведени није крив, те се поступак обуставља, што се види на основу
извештаја војног суда Петроварадин.
Немачки, мађарски 					
73 листа
30.

31.

32.

33.
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1915. новембар 10, Петроварадин			
Е 59/16
Покренути кривични поступак против непознатих лица због
угрожавања животне безбедности изазване сударом моторног чамца „Ulcisia Castra” којим је управљао Оскар Бирнбаум (Birnbaum)
и ратног брода „Almos” којим је управљао водник Лајош Месарош
(Meszaros). Судар се догодио предвече на Дунаву са Петроварадинске стране, при чему су обојица преминула. Истрагом и изјавом
сведока наредника Андора Хoдoвањија (Hodovanyi) установљено
да је судар изазвао управитељ моторног чамца Бирнбаум због губитка душевне присебности (Geistesgegenwart).
Немачки 						
17 листова
1916. јануар 5, Петроварадин				
Е 60/16
Покренути кривични поступак против непознатих лица због крађе
зимских ствари и веша, из закључаног вагона на железничкој станици у Земуну, који су припадали војницима Мерзерске (Минобацачке) батерије Брчко. Експозитура Тврђавног суда Петроварадин у Земуну обавештава позадинску Команду о горе наведеном
случају и захтева да се пронађу починиоци.
Немачки 						
14 листова
1916. фебруар 18, Петроварадин			
Е 61/16
Станко Зернић, цивилни радник последње одбране, припадник
привредне станице у Угриновцима, рођен у месту Грабовци (Босна), оптужен за дезертерство, пошто се након дозвољеног отпуста
није вратио у своју јединицу. Поступак се обуставља, пошто је потрага за одбеглим прошла неуспешно. Војна привредна станица у
Добановцима уједно користи прилику да обавести Тврђавни суд у
Петроварадину да је војна привредна станица у Угриновцима разрешена и пресељена на нову адресу у Прогар, војна пошта Сурчин.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. фебруар 23, Петроварадин			
Е 62/16
Јанош Бузаши (Buzasi), разводник, припадник Пеш. рег. бр.
82, рођен у месту Ђерђсентмиклош (Gyergyöszentmiklos, Чик

жупанија), оптужен за дезертерство из болнице за заразне болести
у Бршадину у којој се налазио на боловању. Поступак се обуставља
док се не ухвати оптужени.
Немачки 						
10 листова
34.

35.

36.

1915. новембар 15, Петроварадин			
Е 63/16
Мухамед Абдибеговић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 3,
родом из Дервенте, тренутно у болници у Бршадину, оптужен
за шпијунажу односно да ради за непријатељске интересе у које
укључује и остале војнике са којима повремено састанчи у једној
од болничких барака, а на основу писма које је упутио извесном
Алибеговићу Ес-Адбегу, ословљавајући га са „Велецјењени господине” у којем му саопштава да је боље да се Босна и Херцеговина
припоје Србији. Мухамед Абдибеговић обавештава и Феликса Бардашина (Felix Bardaschin) владиног саветника у Сарајеву о својим
„шпијунским” сазнањима. У прилогу извештај водника Вука
Врчевића у којем саопштава да је од стране милитарства законом
забрањено писање писама ћирилицом, као и да сва треба да буду
праћења. У прилогу списак осумњичених лица међу којима је и
Јаша Ненадовић [прим. обрађ. рођак краља Петра Карађорђевића,
за којег је радио као посланик]. Поступак обустављен од стране
команданта Тврђавног суда, пошто не постоји довољно доказа за
покретање судског поступка.
Немачки, хрватски					
28 листова
1915. новембар 15, Петроварадин			
Е 64/16
Мирко Пинтовић, прота, припадник болнице Милосрдних сестара у Земуну, рођен у месту Бишкупец, Вараждинска жупанија, оптужен за злочин вршења јавног насиља, јер је отровао пса власника Фрање Богнера, рибара, рођеног у Новом Саду. Поступак
обустављен, јер је истрагом установљено да је Богнер пса дао куварици фрањевачког самостана у Земуну.
Немачки, хрватски					
17 листова
1916. март 10, Петроварадин				
Е 65/16
Милан Дабић, цивилни кочијаш, рођен у месту Јасеновац, срез Сисак, Загребачка жупанија на боловању у болници за заразне болести у Бршадину из које је дезертирао. Поступак се обуставља док
се не ухвати оптужени.
Немачки, хрватски					
9 листова
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37.

38.

39.

40.
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1915. новембар 30, Петроварадин			
Е 66/16
Лазар Фрањековић, санитетски војник, припадник болнице за заразне болести у Бршадину, рођен у месту Кукујевци, срез Шид,
Сремска жупанија, оптужен за крађу новца од друга војника Антона Шнајдера (Schneider) у пекари горе наведене болнице.
Немачки							
11 листова
1916. јануар 17, Земун					
Е 68/16
Непозната лица оптужена за крађу два коња власници Васиљи
Јаношевић из места Купиново (срез Земун, Сремска жупанија),
која је пријавила нестанак под претпоставком да су јој отели
војници етапног војничког одјела I/29 (позадинско војно одељење)
који су се у то време налазили у месту. Поступак обустављен због
недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
15 листова
1916. јануар 1, Земун					
Е 69/16
Пајо Резац, цивилни гонич стоке, напомена: глув, припадник војне
привредне станице у Сурчину, рођен у Карловцима, оптужен за дезертерство. Истрагом установљено да је вишом војном наредбом
враћен у своју домовину.
Немачки							
6 листова
1915. децембар 19, Земун				
Е 70/16
Непозната лица провалила у кућу у Земуну, на штету Адама Штифела (Stiefel) наредника, припадника оружничке постаје у Земуну и са тавана однела 3 м зоби и четири боце дунста. Поступак
обустављен пошто не може да се утврди ко је украо.
Немачки, хрватски					
10 листова

КУТИЈА 21

1.

2.

3.

1915. децембар 19, Земун				
Е 71/16
Покренут поступак против непознатих лица, која су провалила
у кућу у Земуну, на штету Хинка Самлајлића трговца из Земуна.
Претпоставка да је војник, јер је наводно виђен у близини, но поступак се обуставља због не могућности проналажења починитеља.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. јун 12, Земун					
Е 72/16
Др Емил Винер (Wiener) штапски лекар, командант болнице за
заразне болести у Винковцима, оптужује се: 1) да је форсирао
евакуацију гимназијског простора у Винковцима у којем је била
импровизована болница Црвеног крста, предвиђена за болеснике,
чији је он број толико смањио, како би гимназијски простор искористио за становање и при томе задржао неколико руских ратних
заробљеника како би му помагали око приватних послова (правда
се тиме да није било довољно лекара); 2) да је куповао и препродавао поврће (правда се да је поврћа било у изобиљу и штета да се
баца); 3) да је једног војника, посилног, својевољно пребацио иза
позадине борбених линија, како би за њега радио као машиниста у
његовој приватној ординацији. У прилогу допис команданта болнице за заразне болести у Бршадину упућен 3. армији позадинске
команде, у којем описује др Винера и предлаже да се склони са
функције команданта и запосли у некој другој болници као руководилац одељења где ће до изражаја доћи његово чисто медицинско
знање по могућем водству неког енергичног команданта болнице.
На основу извештаја Тврђавне команде Петроварадин премештен
у болницу у месту Бад Ишл (Bad Ischl, Горња Аустрија) и добио је
благу казну коју ће спровести Војна команда у Инсбруку тако што
је добио 20 дана затвора (Stationsarrest), због недостатка лекара је
тако блага казна. Такође, треба обавестити Војну команду у Загребу, као и штапске шефове лекаре у местима Нови Сад, Рума, Стара
Пазова и Винковци. У прилогу изјаве сведока.
Немачки, хрватски				
137 листова
1915. децембар 19, Земун				
Е 73/16
Покренути кривични поступак против војника Лудвига Подесла (Podesl) и других војника задужених за транспорт, припад-
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ника Понтоњерске јединице бр. 80 за припрему мостова, због
самовољног удаљавања из вагона на железничким станицама у
Лунденбургу (Брецлав, Моравска) и Бечу, док су возили од Руске
Пољске (Russ. Polen) ка Сегедину. Кажњени дисциплинском мером.
Немачки, хрватски					
9 листова
4.

5.

6.

7.
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1915. јануар 5, Земун					
Е 74/16
Непозната лица оптужена за крађу две кобиле на штету творничке твртке фирме „Биндер и Полгар” у Земуну. У прилогу изјава
сведока Антуна Бера, портира наведене фирме да је видео једног
војника обученог у сиву униформу наше војске армије. Обуставља
се поступак због немогућности утврђивања НН лица.
Немачки, хрватски					
15 листова
1916. јануар 5, Земун					
Е 74/16
Блаж Руменчић, припадника 3. ескадриле 18. бригаде, рођен у
месту Новаки Оборовски, срез Дуго Село, Загребачка жупанија;
Крста Грујин, припадник Коњичке регименте бр. 12, рођен у месту Војка; Лазар Бајић, са пребивалиштем у Нишу, рођен у Сасама
(Нови Карловци); Живан Аћимовић, припадник Пеш. рег. бр. 29,
рођен у месту Бешеново, срез Ириг, Сремска жупанија, цивилни
кочијаши, сва четворица су као припадници аустроугарске армије
ослобођена од стране српског ратног заробљеништва. Војни суд
Петроварадин налаже да се испитају околности како су сва четворица доспела у српско ратно заробљеништво.
Немачки, хрватски					
50 листова
1916. фебруар 29, Земун				
Е 77/16
Штефан Блевен (Bleven), гонич волова, припадник војне привредне станице у Сурчину, рођен у месту Бело Блато (Erzsebetlak, срез
Велики Бечкерек, Торонталска жупанија), оптужен за самовољно
удаљавање од своје јединице. Отишао у родно место и тамо ухапшен од стране жандармерије. Кажњен дисциплинском мером са 20
дана затвора.
Немачки, хрватски, мађарски				
12 листова
1916. јануар 13, Земун					
Е 78/16
Павел Ковач, цивилни кочијаш, припадник војне привредне станице у месту Огар из којег је побегао, рођен у месту Кисач. Дисци-

плинско кажњавање.
Немачки							
8.

9.

10.

11.

12.

11 листова

1916. фебруар 29, Земун				
Е 79/16
Влада Поповицки, цивилни радник, припадник војне привредне
станице у Сурчину, рођен у месту Кулпин, оптужен што је одбегао.
Кажњен дисциплинском мером са 20 дана затвора.
Немачки, мађарски					
12 листова
1916. јануар 13, Земун					
Е 80/16
Пал Киш (Kiss), припадник складишта за огревна дрва у месту
Шошпуста (Sospuszta, срез Ердед, Сатмарска жупанија), оптужен
за крађу ракије. Ослобођен оптужби због недостатка доказа, пошто
не може да му се докаже кривица.
Немачки, мађарски					
8 листова
1916. фебруар 4, Петроварадин			
Е 81/16
Лајош Харсшањ (Harsany) водник, припадник Пеш. рег. бр. 44, позадинског батаљона 8/II, 4. чете у Новом Саду, задужен за војничке
страже у Новом Сланкамену, оптужен за злоупотребу хране, јер је
на основу изјава других војника установљено да је на паробродској
станици у Старом Сланкамену запленио десет гусака, 105 јаја, 2 кг
мака, 10 кг брашна, 18 пилића, један венац паприке, таблу сапуна,
две патке, венац белог лука, 12 кг кукуруза... и све то лепо упаковао у три сандука и послао кући у Будимпешту, јер је тамо скупља
храна и упркос што је законом забрањено преносити храну преко
границе и Хрватске и Славоније. Казна укором.
Немачки, мађарски, хрватски				
12 листова
1916. фебруар 2, Петроварадин			
Е 82/16
Сава Симић, пешадинац, не пише које регименте, рођен у месту
Визић, оптужен за преступ закона, јер је писао писмо родитељима
односно свом шогору Љубомиру Чакмаку, у којем је детаљно описао свој став у вези са војничким дужностима. Ослобођен је оптужби јер на основу текста писма не постоји доказ да је крив.
Немачки, хрватски					
24 листа
1916. април 11, Петроварадин			
Е 83/16
Рајко Танасковић и Михајло Ранковић, српски ратни заробљеници,
осуђени за крађу новца од Петера Веселија (Veszeli) кочијаша, при-
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падника Коморске колоније бр. 5/57, који су на силу отели у области Општине Врејцовић у Србији. Обустава поступка.
Немачки, хрватски, мађарски				
22 листа
13.

14.

15.
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1916. април 11, Петроварадин			
Е 84/16
Др Микуш Ман (Mikus Mann), лекар асистент последње одбране,
припадник болнице за заразне болести у Бршадину, против којег
се покреће поступак због сумњивог проналаска новца односно да
се испита зашто је горе наведени уплатио тако високу суму новца, 1.500 круна, у војној пошти на рачун на који уплаћују војна
лица, што се види из консигнације односно табеларног записа
Ратне надзорне управе у Бечу (Kriegsüberwachungsamt). Истрага
обустављена, пошто је установљено да је жупанијска област у
Вуковару, порезном одељењу у Вуковару наложила да се лекарима
Микуш Ману 1.080 круна и Јови Ненадовићу исплати 420 круна
због путних трошкова лечења колере, које је горе наведени
оптужени проследио на војну пошту бр. 115.
Немачки, хрватски					
8 листова
1916. мај 18, Петроварадин				
Е 86/16
Непознати починилац оптужен за крађу новца, 7 електричних џепних батеријских лампи, ножева, пиштаљки и чоколаде
на штету трговца Франца Калмана (Kalmann) у Земуну у улици
Адрија бр. 19 (Adriagasse 19 ). Допис Тврђавног суда Петроварадин упућен команданту вишем поручнику др Михаелу Рајсингеру
(Michael Reisinger) Пионирске чете бр. 5/3, у којем се налаже да
се испитају војници пионири који су смештени у Земуну у Акер
улици (Ackergasse) пошто је један од њих, бравар, који је недавно
поправљао бунар код горе наведеног трговца.
Немачки, хрватски					
19 листова
1916. март 6, Петроварадин				
Е 87/16
Аца Поповић, војник задужен за набавку хране, припадник магацина за снабдевање храном у Петроварадину. Тврђавни суд Петроварадин налаже да се испита да ли горе наведени подлеже кривичном гоњењу односно да ли је хтео противзаконито да се извуче
из војне службе, што се види из писма упућеног брату, а који се
тренутно налази на боловању у Гарнизонској болници бр. 23 у Загребу.
Немачки, хрватски					
17 листова

16.

17.

18.

1916. фебруар 20, Петроварадин			
Е 89/16
Покренут поступак против Иштвана Оравеца (Oravecz) водника,
припадника Команде железничког моста (Eisenbahnbrückenkommando), на основу пријаве разводника Анталa Воскара (Woszkar),
који је горе наведеног пријавио да користи војна дрва за огрев за
свој стан приватно. У прилогу изјаве сведока. Поступак се за Оравеца обуставља, а Воскар се кажњава дисциплинском мером од 15
дана затвора.
Немачки, мађарски					
67 листова
1916. април 1, Петроварадин				
Е 90/16
Штепан Мухортоф (Muchortoff) кадет, руски ратни заробљеник,
налази се на раду као стражар у Радничком одељењу ратних
заробљеника. Допунска трупа ваздухопловства, Батаљон допунског ваздухопловства, чета допунског ваздухопловства бр. 1
(Luftfahrersatztruppen Fliegerersatzbataillon Fliegerersatzkompagniе
Nr. 1) пријављује Тврђавној команди у Петроварадину да је
примећено да се горе наведени стално нешто буни, да му је лоша
храна, да је мало хлеба, као и да је ратним заробљеницима напричао како је једна руска радна чета (од двеста људи) побегла на
југозападни фронт ка Италијанима, и да су их тамо срдачно примили, као и да су након тога доспели у Русију где су били одликовани.
Такође стално подстиче ратне заробљенике на немире, распитује
се да ли је у близини Румунска граница итд. Тако да се наведени
предаје Тврђавној команди на даља испитивања, као и да се траже
сведоци да посведоче његове приче. На основу наредбе надлежног
команданта Тврђаве Петроварадин поступак се обуставља.
Немачки							
8 листова
1916. март 13, Петроварадин				
Е 93/16
Михаљ Фазекаш (Fazekas), пешадинац, припадник Тврђавне команде бр. 27, против којег се покреће поступак због сумњивог проналаска новца односно да се испита зашто је горе наведени уплатио
тако високу суму новца, 490 круна на рачун на који уплаћују војна
лица, што се види из консигнације односно табеларног записа Ратне надзорне управе у Бечу (Kriegsüberwachungsamt), чији извод
показује прекорачења дозвољених уплата. Поступак се обуставља,
пошто је доказано да је свој уштеђен новац подигао са поште у
Петроварадину.
Немачки, мађарски					
8 листова
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20.

21.
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1916. март 3, Петроварадин				
Е 94/16
Јожеф Сомбати (Szombaty), тобџија, припадник Тврђавне
артиљеријске регименте бр. 6, рођен у месту Ач (Аcs, срез Гестеш,
Комаромска жупанија), постоји сумња да је на непоштен начин
присвојио 600 круна, које су пронађене код њега при пријему у
болницу за заразне болести у Бршадину, те се покретао поступак
преко војне команде у Загребу да се испита случај. Доказано да је
новац горе наведеног и да не постоји потреба за покретањем кривичног поступка.
Немачки, мађарски					
25 листова
1916. март 18, Петроварадин				
Е 95/16
Потпоручник Јулијус Крајчевић, војни руководилац Беочинске фабрика цемента уније акционарског друштва. (K. und K.
Militärischer-Leiter der Beociner Cementfabriken Union A. G.) у свом
извештају казнене пријаве наводи због чега се Игор Кич, руски
ратни заробљеник, сматра кривим. Наиме горе наведени није хтео
да послуша пешадинца Карла Жулка који је стражар над собама
ратних заробљеника да опере лаворе, него му је одговорио да ће да
пере свој веш. Наводно је сем вербалне свађе дошло и до гуркања,
те су обојица кажњена дисциплинском мером са по пет дана затвора. Ратни заробљеник је од стране војног руководиоца описан као
добар, весео, да воли да плеше и није имао до сада несугласица.
Немачки							
20 листова
1916. март 18, Петроварадин				
Е 97/16
Потпоручник Јулијус Крајчевић, војни руководилац Беочинске
фабрикe цемента уније акционарског друштва у свом извештају
казнене пријаве наводи да је покренута казнена пријава против
руског ратног заробљеника Тимофеја Раченка, али да је истрагом
утврђено да он није крив, него да је крив и кажњен пешадинац Петар Косир, који је горе наведеног ударао у ребра рукама и оружјем,
терао на рапорт, јер се није задовољавао одговором који је добијао
од наведеног, а то је да је умислио да горе наведени зна где се налазе карте за игру, пошто је у њиховој соби видео на кревету два
новчаника и због тога помислио да играју карте. У прилогу изјаве
сведока. Косир се кажњава са десет дана засебног затвора.
Немачки							
11 листова

22.

23.

24.

25.

26.

1916. јун 16, Петроварадин				
Е 98/16
Непознати починиоци украли коња у Сурчину на штету мештанина Ивана Петровића, рођеног у Сурчину. Истрагом установљено да
су војници почетком јануара 1916. године марширали од Сурчина
до Бечмена и да је непознати војник украо коња.
Немачки, хрватски		
			
14 листова
1916. јун 18, Петроварадин				
Е 99/16
Андреас Климек (Klimek), пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 13,
додељен на службу одељењу за ратне заробљенике бродске команде у Новом Саду. Оптужен за повреду дужности за време стражарске службе, јер је са руским ратним заробљеником, за којег је био
задужен Шимоном Зелцером (Seltzer) отишао у бордел у Салонка
улици бр. 13 (Szalonkagasse) односно од жандармерије пронађен
испред салона како обојица вире кроз прозор са улице у салон бордела. Уместо да пешадинац Климек одведе Руса код мајстора столара Петера Хомбера (Homber) у радионицу на рад и то у потпуно
другу улицу. Правда се да би стигао на време. Обустављен поступак, јер стражар пешадинац није био на дужности.
Немачки, мађарски					
21 лист
1916. мај 29, Петроварадин				
Е 100/16
Сава Попин, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођ. Деспотову
покренути судски поступак за самоповређивање ока, обустављен,
пошто је истрагом доказано да има болест ока трахом (Trachoma
Krankheit).
Немачки, мађарски					
14 листова
1916. мај 20, Петроварадин				
Е 101/16
Штефан Фишер (Fischer) чувар стоке, припадник магацина за
снабдевање војске храном за место Брод, оптужен за дезертерство
односно за самовољно удаљавање из болнице за заразне болести
у Бршадину у коју се после осам дана самовољно вратио и пошто
је по наредби команде болнице већ кажњен са седам дана затвора,
ослобађа се оптужби за дезертерство и даљег кажњавања.
Немачки 						
11 листова
1916. април 27, Петроварадин			
Е 103/16
Радован Каћански, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
Старом Футогу ослобођен оптужбе за самоповређивање. Лежао у
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болници „Трандафил” у Новом Саду због прехладе и болести капака.
Немачки, мађарски					
20 листова
27.

28.

29.

190

1916. април 3, Петроварадин				
Е 104/16
Бела Хоркај (Horkay), добровољац каплар, припадник Тобџијске
регименте бр. 13, рођен у месту Абара, срез Нађмихаљ, Земплинска жупанија, покренути судски поступак због повређивања
потчињености у војсци у пијаном стању ван службене дужности,
пошто је ушао у ординацију односно бараку лекара асистента др.
Стојана који наводно не може да га излечи против болова грчења и
викао на особље које је затекао да лекар ништа не ваља. Сведоци,
разводник Владимир Митровић и остали изјављују да су горе наведеног често виђали како се савија од болова грчења и како пије
коњак ради ублажавања тих болова. Кажњен дисциплинском мером са пет дана засебног затвора.
Немачки							
8 листова
1916. јун 5, Петроварадин				
Е 105/16
Младен Давиарски, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен
у (Старом) Врбасу (срез Кула, Бачко-бодрошка жупанија), оптужен
за дезертерство из болнице за заразне болести у Бршадину у коју
се након пар дана самовољно вратио. Кажњен дисциплинском мером са десет дана засебног затвора.
Немачки							
14 листова
1916. јун 5, Петроварадин				
Е 105/16
Иларијо Дирака Еторе (Ilario Diracca Ettore), тобџија последње одбране, припадник Хаубичке регименте бр. 13, рођен у граду Ријека
(Fiume), оптужен за повреду службене дужности зато што је осам
месеци избегавао војску. Истрагом утврђено, као и на основу дописа упућеном Тврђавном суду, фабрике торпеда Whitehead & Co
Aktiengesellschaft у Ријеци, у којој је наведени радио као цивилни механичар и проверавао гранате, да је због тадашње тешке
ситуације и евакуације дошло до забуне и да је наведени требало да буде неограничено ослобођен војне обавезе како би могао
да настави рад у наведеној фабрици и остане у Ријеци. Поступак
обустављен.
Немачки, италијански					
15 листова

30.

31.

32.

33.

1916. април 25, Петроварадин			
Е 107/16
Ђуро Михајловић, цивилни кочијаш, припадник возног парка бараке код Каменице, рођен у месту Клокочевик, кажњен са дисциплинском мером од осам дана затвора, зато што је на исти дан
када се самовољно удаљио од своје јединице ухпашен од стране
жандармерије на железничкој станици у Чортановцима (срез Стара Пазова, Сремска жупанија), и враћен за Нови Сад. Правда се
да је кренуо само на један дан у Осијек, јер је чуо да су се његова
браћа из Галиције вратила у Осијек.
Немачки, мађарски					
10 листова
1916. мај 27, Петроварадин				
Е 108/16
Иларион Доскјин (Doskyin) руски ратни заробљеник, припадник
радног одељења ратних заробљеника бр. 1048 у месту Бољевци,
кажњен дисциплинском мером са 15 дана затвора, јер је заговарао остале затворенике на бег, због тешких услова рада. У прилогу допис Команде војне железничке станице – југ у Београду
којим обавештавају Тврђавни суд у Петроварадину да се одељење
ратних заробљеника у војном смислу налази при Команди војне
железничке станице – југ у Београду, и да је то одељење само привремено смештено у Бољевцима (Kommando der k.u.k. HeeresbahnSued in Belgrad, K.u.k. Kriegsgefangene Arbeiter Abteilung No. 1048
Бољевци).
Немачки							
11 листова
1916. мај 25, Петроварадин				
Е 109/16
Стефан Пајин, ложач, припадник пароброда Есерхалом
(„Eserhalom”), рођен у месту Бешка, кажњен дисциплинском мером од десет дана затвора и ослобођен војне службе заувек, јер
се неколико пута већ самовољно удаљавао са пароброда, као и
због повреде службене дужности коју запоставља, и то на штету
својих другова, као и да се не поставља одговорно према својим
претпостављенима, чак их запоставља. Више пута кажњаван.
Немачки, мађарски, хрватски				
21 листова
1916. јун 1, Петроварадин				
Е 110/16
Сава Радишић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у
месту Бођани (Bogyan, срез Оџаци, Бачко-бодрошка жупанија),
кажњен дисциплинском мером са 21 дан засебног затвора због
самовољног удаљавање из болнице за заразне болести у Бршадину.
Немачки							
8 листова
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34.

35.

36.

37.
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1916. мај 22, Петроварадин				
Е 111/16
Јоца Иванов, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 6, рођен у Жабљу,
кажњен дисциплинском мером због самовољног удаљавања из
болнице за заразне болести у Бршадину у коју се сам и вратио.
Ишао кући да заврши радове на земљи.
Немачки							
8 листова
1916. јун 2, Петроварадин				
Е 112/16
Ђока Војкић, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 70, рођен у месту Земун, ослобођен оптужбе због недостатка доказа. Теретио се
да је за време свог отпуста превео руске заробљенике, недалеко од
Митровице, преко реке Саве у Србију. По занимању рибар.
Немачки, хрватски					
31 лист
1916. јул 1, Петроварадин				
Е 113/16
Непознати починиоци се терете од стране позадинске команде
у Земуну, да су војници који су били смештени по становима у
Дунавској улици бр. 13 и улици Тошин бунар бр. 15, направили
штете у становима и покрали ствари и цело покућство Евегнији
Хамперл (Hamperl) из Земуна. Због недостатка доказа даљи поступак се обуставља.
Немачки, хрватски					
32 листа
1916. јул 1, Петроварадин				
Е 114/16
Јозеф Хуцли (Hutzli), хусар, припадник Хусарске рег. бр. 8, рођен у
Темерину, терети се да је у болници у Суботицу од другара војника
коњаника Јакоба Ајхорна (Eichorn) понео са собом његове једне
панталоне и једну блузу када је кретао за болницу за заразне болести у Бршадину. Правда се да су и њему украли и да није имао
времена да пријави, него је понео од другара како би имао шта да
обуче. Кажњен дисциплинском мером са три дана засебног затвора. Приложена разгледница.
Немачки							
10 листова

КУТИЈА 22

1.

2.

3.

4.

1916. јул 14, Петроварадин				
Е 116/16
Паул Гер (Geher) натпоручник (Oberleutnant) припадник привредне станице у месту Деч (срез Земун, Сремска жупанија) и
Карл Буш (Busch) заповедник десетине, припадник привредне
станице у Кленку, оптужени због појављивања неправилности у
радном одељењу привредне групе у Кленку, на основу анонимног пријављивања војном суду Петроварадин, да војници имају
лошу негу, храну, да их претпостављени малтретирају, да им се
сервирало покварено месо од којих су се поразбољевали, да им је
ускраћена дневница за вино итд. Обустављен судски поступак против Паула Гера због недостатка објективних чињеница и недостатка субјективне кривице. Карл Буш осуђен на притвор од 30 дана, а
анонимни подносилац казнене пријаве на рапорт, јер није поднео
пријаву прописаним службеним путем.
Немачки, мађарски
				
89 листова
1916. мај 3, Петроварадин				
Е 117/16
Непознати починиоци, тројица војника оптужени за крађу на штету грофа Котека (Chotek) код Илока, који су у ограђеном ловишту
убили јелена и кад су спазили шумара Фрању Антића побегли су.
Обустава судског поступка, јер је дуго времена седам месеци прошло од покретања поступка и пошто не може да утврди ко су починиоци.
Немачки, хрватски					
10 листова
1916. фебруар 2, Петроварадин			
Е 119/16
Непознати починиоци оптужени због подметање ватре у дворишту
мештанке Старе Пазове Анче Форгач, коју су могуће проузроковали војници или деца из обести. Обуства поступка, пошто не може
да утврди ко су починиоци.
Немачки, хрватски					
7 листова
1916. јул 21, Петроварадин				
Е 120/16
Непознати починиоци оптужени за пљачку куће, ствари наведене у
предмету, на тоталну штету Мите Гашпара, ратара из места Јаково,
срез Земун, Сремска жупанија, коју су комплетно опљачкали. Руководилац Тврђавног суда Петроварадин налаже Команди пешадијске
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рег. бр. 6 да покуша да утврди која јединица је тада била стационирана у Јакову, као и да покуша да пронађе починиоца. Обустава
поступка, пошто не може да се утврди ко су починиоци.
Немачки, хрватски					
25 листова
5.

6.

7.

8.

9.
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1916. јул 26, Петроварадин				
Е 121/16
Непознати починиоци оптужени за крађу новца, од болесника,
коњског надзорника Стјепана Митровића, из места Козла, Општина Копчићи (Босна), који се налазио на лечењу у војној болници
у Карловцима. Обуства поступка, пошто не може да утврди ко су
починиоци.
Немачки, хрватски					
22 листа
1916. јул 29, Петроварадин				
Е 123/16
Непознати починиоци оптужени за крађу ремена и ствари из куће
Абрахама Дојча (Deutsch) у Земуну у улици Главној бр. 57. Обустава поступка, пошто не може да утврди ко су починиоци.
Немачки, хрватски					
11 листова
1916. јун 12, Петроварадин				
Е 124/16
Јозеф Сеп (Szep), разводник, припадник Понтоњерске јединице бр.
208 за припрему мостова, оптужен за самоповређивање у месту
Винковци пуцањем у стомак. Правда се да је пуцањ случајно опалио кад му је оружје испало на под. На основу извештаја Тврђавног
суда Петроварадин, поступак се обуставља, пошто судски лекари
вештаци не могу да утврде тачно да ли је намера наведеног била
самоповређивање.
Немачки							
31 лист
1916. мај 29, Петроварадин				
Е 126/16
Непознати починиоци оптужени за крађу бурета ракије из дворишта гостионе власнице Ружице Бегалић у Земуну. Не зна се да ли су
крађу починили цивили или војници. Обуства поступка, пошто не
може да утврди ко су починиоци.
Немачки, хрватски					
17 листова
1916. јун 25, Петроварадин				
Е 127/16
Јозеф Мајер (Mayer) пешадинац, додељен на рад у железничкој
станици као кочничар. Самовољно је искочио из воза који се кретао на путу из Новог Сада за Земун и то у близини Бешке, како би

био ближи кући и како не би чекао док стигне на станицу у Чортановце из које би требао да чека воз за назад. Обустављен је поступак јер је човек после неколико дана умро, а истрагом сведока
установљено да се након самовољног искакања из воза, нормално устао и наставио да хода, а на основу извештаја лекара, узрок
смрти је било тровање крви. Cмрт нема везе са искакањем из воза.
Немачки, хрватски, мађарски				
17 листова
10.

11.

12.

13.

1916. март 18, Петроварадин				
Е 128/16
Хари Јакобович (Harry Jakоbovič) руски ратни заробљеник, студент медицине у Москви, припадник Радног одељења ратног
заробљеништва бр. 413, додељен болници „Трандафил“ – Црвени крст у Новом Саду, која му је обезбедила смештај у оквиру
Конвикт болнице из које се он слободно кретао у цивилном оделу и по гостионама са другим војницима, кадетима. Ухваћен због
самовољног удаљавања из свог смештаја и кажњен дисциплинском
мером.
Немачки, хрватски, мађарски				
62 листа
1916. август 19, Петроварадин			
Е 129/16
Јозеф Мичелејсин (Micselejszin), цивилни кочијаш, припадник позадинске станичне Команде (Etappenstation Kommando) у
Батајници, оптужен за самовољно удаљавање из своје јединице.
Обустава поступка док се не ухвати оптужени.
Немачки							
11 листова
1916. август 19, Петроварадин			
Е 130/16
Иштван Ковач (Kovacs), радник последње одбране, припадник позадинске станичне Команде (Etappenstation Kommando) у Батајници,
рођен у месту Дарда, срез Барањавар, Барањска жупанија, оптужен
за самовољно удаљавање док се налазио на путу за премештај из
персоналног зборишта (зборно место) у месту Брод за позадинску
станичну Команду у Београд. Обустава поступка док се не ухвати
оптужени.
Немачки, мађарски					
20 листова
1916. август 19, Петроварадин			
Е 131/16
Влада Живковић, цивилни кочијаш, припадник Војне болнице 2/9,
рођен у месту Шимановци, оптужен за дезертерство. Обуставља
се поступак, пошто је наведени добровољно приступио у војску и
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што је радно неспособан.
Немачки, хрватски					
14.

15.

16.

17.
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43 листа

1916. јул 5, Петроварадин				
Е 132/16
Петар Хајнал (Hajnal), каплар последње одбране, припадник логора
за ратне заробљенике одељења бр. 2 у Петроварадину, оптужен за
покушај силовања супруге свог потчињеног Иштвана Фиштеша
(Füstös), пешадинца последње одбране, супруга рођена Терезија
Слифре (Szlifrö). Оптужен за неетичко понашање према војнику и
кажњен дисциплинском мером, тешки затвор од 20 дана.
Немачки, хрватски, мађарски				
28 листова
1916. октобар 7, Петроварадин			
Е 133/16
Георг Бартман (Bartmann) каплар, припадник Команде за мостобран,
тренутно на боловању у болници за заразне болести у Бршадину,
због венеричне болести, оптужен за проневеру новца који је слао
својој супрузи Катарини Бартман из Земуна за Вајгелсдорф (Weigelsdorf, Доња Аустрија). Поступак обустављен, пошто је истрагом
установљено да није проневерио новац, него је у сагласности са
претпостављеним поручником Робертом Баумгертнером (Robert
Baumgärtner) новац слао кући како би супруга купила вина за
кантину, коју води у Одељењу I-за коју је добио задужење, јер је у
цивилу гостионичар, и које је много јефтиније у Вајгелсдорфу него
у Београду или Земуну.
Немачки							
35 листова
1916. јул 31, Петроварадин				
Е 134/16
Фрања Перетић, војник задужен за збрињавање храном, припадник
тврђавне пекаре бр. 113, рођен у месту Десинић (срез Преграда,
Вараждинска жупанија), оптужен за самовољно удаљавање од своје
јединице на путу од Рашке до Новог Пазара. На основу налаза лекара
вештака окарактерисан као духовно заостао (Geistesminderwertig).
Кажњен дисциплинском мером са четири дана затвора на основу
одлуке тврђавног команданта.
Немачки, хрватски					
31 лист
1916. јул 21, Петроварадин				
Е 135/16
Милован Миловановић, Васа Петровић, Милорад Ђорђевић
и Љубиша Илић ухапшени у Жупањевцу од стране Команде
жандармерије у Лазаревцу (Feldgendarmerie III Streifkommando)

која обавештава Команду за мостобран у Београду да су наведени пуцали на аустроугарске војнике у Општини Жупањевац. Војни
суд Петроварадин налаже Позадинској команди у Митровици да
утврди да ли су наведени заробљеници војници или комити (прим.
обрађ. припадници малих војних групација нпр. четници). Истрагом установљено да су српски војници и да својим деловањем никакав деликт нису починили, те се обуставља даљи поступак. Такође
се обуставља поступак и за сељанчице Загорку и Кату Сретиновић,
Петру Ђорђевић и Зорку Илић које су их криле до хапшења.
Немачки, мађарски					
40 листова
18.

19.

1916. септембар 17, Петроварадин			
Е 137/16
Јанош Деак (Deak) возовођа теретних возова, терети се од стране
краљевског тужилаштва у Митровици које обавештава Војни суд
Петроварадин да је горе наведени дана 28. јануара 1916. године у
Земун салаш улетео у железничку станицу са пуном брзином, иако
му је прописно било светло упозорења да не улази у станицу и при
том се сударио са другим возом. У том судару погинуо је војник
Иштван Коронци (Koroncszy), једна особа је тешко повређена, 16
особа је лакше повређено и уништено десет вагона, док је дванаест оштећено, као и две машине. Поступак се обуставља, јер не
постоји основа за покретање судског поступка пред овдашњим судом, пошто је горе наведени ослобођен војне обавезе, и због тога
што железничка линија на којој се догодио судар, не потпада под
војну надлежност, него под надлежност угарске Државне железнице.
Немачки, мађарски, хрватски				
24 листа
1916. септембар 17, Петроварадин			
Е 138/16
Цивилни радници последње одбране Вид Светић, Мирко Антонић,
Венцел Антонић, Мато Пипинић, Стјепан Модрић, Иван Перичић,
Фрањо Мажурањић, Дмитар Томић, Михајло Орешковић, Иван
Пискулић терете се од стране војног руководиоца Беочинске фабрике цемента, да су у руднику Беочинске фарбике цемента сви
једносложно престали са радом и опирали се даљем раду. Горе
наведени су били радници Грађевинског предузећа за изградњу
барака у месту Оточац (Личко-крбавска жупанија) и преко Војне
команде места Оточац пребачени за рад у фабрику цемента у Беочину као рударски радници. Сви уз оружану пратњу послати у
Тврђавни суд Петроварадин. Војни суд налаже да се оптужени пу-
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сте из притвора, јер нису желели да раде на празнични дан, на који
нису били ни у обавези.
Немачки						
23 листа
20.

21.

22.

23.
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1916. септембар 23, Петроварадин			
Е 139/16
Руски ратни заробљеник Феодор Јакура избегава рад у фабрици
цемента у Беочину. Истрагом установљено да има проблем са бубном опном, као и са запушењем обе ноздрве. Жалио се да га боли
глава и да му се мути и да не може нормално да дише од удисања
прашине. Налаз вештака потврђује његове проблеме и дефинише
дијагнозу. Командант Војног суда Петроварадин извештава да се
поступак против наведеног обустави и да му се пронађе неки други адекватан рад.
Немачки							
15 листова
1916. октобар 13, Петроварадин			
Е 141/16
Лудвиг Штец (Stec) чувар логора ратних заробљеника у месту
Шамцу (Славонски), оптужен да је позајмио новац од ратних
заробљеника Петера Кортуна (Kortun), Пелешћука и Данилова. Правда се да им је тај новац узео за време коцкања односно
картања. Кажњен је дисциплинском мером.
Немачки, хрватски					
5 листова
1916. октобар 13, Петроварадин			
Е 142/16
Симо Кнежевић, резервни разводник, припадник Пеш. рег. бр.
79, рођен у месту Врбава, оптужен од стране болнице за заразне
болести у Бршадину, у којој је дошао на лечење због венеричних
болести, из болнице у Оточцу, да је криво осудио Марију Шеготу,
супругу столара из Оточца како му је она пренела венеричну болест. Лекарским прегледом горе наведене жене утврђено да је здрава и да тврди да уопште није са оптуженим имала сексуални однос.
Горе наведени затим оптужује сељанчицу Марицу Дубравчић из
места Љешћа код Оточца. Предлог Војног суда Петроварадин да се
кривична пријава обустави.
Немачки							
11 листова
1916. децембар 16, Петроварадин			
Е 143/16
Тома Бобик, морнар, оптужен за дезертерство од стране Бродске
команде у Новом Саду. Поступак се обуставља док се не ухвати
оптужени.
Немачки, мађарски 					
21 лист

24.

25.

26.

1916. децембар 20, Петроварадин			
Е 145/16
Непознати починиоци се терете за штету нанесену Антону Павлацком (Pawlacky) војнику задуженом за збрињавање хране. Истрагом
је утврђено да је при истовару сена и бала сена из пет вагона на
железничкој станици у Петроварадину, у којем је учествовало око
15 војника, бала сена пала је на Павлацког и при паду је ударио
главу на камен од којег је добио потрес мозга и умро. Изјавама
сведока утврђено да нико није крив, те се поступак обуставља.
Немачки 						
41 лист
1916. децембар 11, Петроварадин			
Е 146/16
Виктор Химфи (Himfy) тобџијски подофицир који пали топ, припадник Тобџијске рег. бр. 36, оптужен за самовољно удаљавање из
болнице за заразне болести у Бршадину из које му је било строго
забрањено да је напушта, пошто је био и раније кажњаван. Напустио је болницу како би отишао на свадбу у кућу Милана Ћелића у
Бршадину на коју није ни позван и тамо испалио неколико хитаца
из пиштоља, правдајући се да су то српски обичаји испољавања
радости на весељу. Оптужен и што се оглушио о наредбу. Кажњен
са 15 дана затвора.
Немачки 						
11 листова
1916. децембар 20, Петроварадин			
Е 147/16
Фрања Цајнко (Cajnko) наредник, припадник магацина за
збрињавање храном у Петроварадину, оптужен због неправилности са количином хране у магацину за забрињавање у Петроварадину. На основу пријаве Команде жандармерије среза у Новом Саду
Тврђавној команди магацину за збрињавање храном утврђене су
неправилности, јер је прва пријава стигла од градског полицијског
контролора Новог Сада Петра Нинкова, који је у стану цивилних
радника Јозефа Хардија (Hardi) и Фердинанда Гегенбауера, задужених за рад у магацину за снабдевање храном, прегледом стана
пронашао у већим количинама залихе масти, брашна, пиринча,
шећера, кафе итд. Обојица се правдају да им је те намирнице горе
наведени оптужени дао. У прилогу укоричена свешчица издата од
стране магацина за збрињавање у којој се пописује одлив меса.
Кажњен дисциплинском мером.
Немачки, мађарски, хрватски 			
108 листова
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27.

28.
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1916. август 20, Петроварадин			
Е 149/16
Густав Гај (v. Gaj) писар при Војном суду, оптужен од стране поручника у пензији Карла Плацера (Platzer) за не одазивање на наредбу
поручника односно да је пијан у гостиони узнемиравао односно
кокетирао са две даме за другим столом, да га није поздравио и да
га није сачекао кад је поручник отишао по оловку у намери да се
што пре врати. Изјавама келнера Огњеслава Крунића наведени оптужени није био пијан нити је узнемиравао људе око себе. Обојица
осуђени дисциплинском мером, јер је Војни суд стекао утисак да је
цела ствар љубомора.
Немачки 						
33 листа
1916. децембар 29, Петроварадин			
Е 150/16
Хуго Франке (Franke) виши официр, припадник магацина за
снабдевање храном у Бјеловару, додељен магацину у Земуну, оптужен јер није послушао наредбу свог претпостављеног Антон
Вебера (von Weber) главног управитеља магацина за снабдевање
хране у Бјеловару, да треба да отпреми воз са храном за коње
(Rauhfutterzug) у магацин у одређено време после подне, него му
се супротставио и нашао замену Ладислава Канка (Kanka) магацинског приправника и исти дан напустио станицу без одобрења.
Такође, следећи дан се супротставио свом претпостављеном руководиоцу и препирао се са њим, разговарао тоном непоштовања и
на крају га ударио у груди. У жалби Хуго Франке, наведени оптужени, износи детаље односа између њега и његовог претпостављеног,
који резултирају истрагом, на основу изјава сведока и Закључком
Дивизијског суда у Загребу (пошто је наведени оптужени премештен у магацин Земун, тако да је надлежан Војни суд Петроварадин иако је поступак покренут пред Војним судом у Загребу, који
обуставља судски поступак за Антона Вебера и налаже наставак
процеса за Хуга Франке) да се код наведених међусобно оптуживаних због разлике у индивидуалности често долази до међусобног
расправљања и да је Вебер оптуженом хтео да одузме стан у којем
је живео са породицом, као и да је на његов захтев премештен у
други магацин у Земун. Војни суд Петроварадин обуставља поступак и Франкеа кажњава дисциплинском мером са 20 дана станичног затвора. У прилогу писмо Антона Вебера лично упућено натпоручнику, војном иследнику др Владимиру Голији (Golia) у којем
износи своје виђење ствари и моли да му се помогне у саветовању
односно додељивању војног адвоката како би заштитио своје инте-

ресе у односу на послушност потчињеног над претпостављеним.
Иследник Голија му одговара да Војни суд није надлежан да у
приватној ствари неког помаже нити да му даје смернице за помоћ,
као и да се за помоћ директно мора обратити суду, а не лично.
Немачки 					
115 листова
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ДЕЗЕРТЕРИ/ ОБУСТАВА СУДСКОГ ПОСТУПКА
(Deserteure/Einstellung des Gerichtsverfahrens)

1914. ГОДИНА
КУТИЈА 23

1.

2.

3.
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1914. август 20, Петроварадин			
D 2/14
Милан Панин, допунски резервни пешадинац, припадник Пеш.
рег. бр. 6, рођен у месту Парабућ, оптужен за дезертерство, јер се
после месец дана након дозвољеног лекарског отпуста није вратио
у своју јединицу. Истрагом је установљено да се вратио и раније
пријавио у Команду у Пећ, да би после неколико дана поново завршио у болници због болести ока, и од војне комисије проглашен
неспособним за руковање оружјем.
Немачки, мађарски					
31 лист
1914. август 20, Петроварадин			
D 7/14
Јозеф Велшбахер (Welschbacher), војник последње одбране, припадник Позадинског батаљона (Etappenbatailon) бр. 8/I, оптужен за
дезертерство, јер је напустио своју јединицу на Везирцу (код Петроварадина). Истрагом је установљено да се налази у резервној
болници у Новом Саду због проблема са бронхијама.
Немачки, мађарски					
12 листова
1916. август 20, Петроварадин			
D 9/14
Иштван Кечкеди (Kecskedi) заповедник десетине, припадник Пеш.
рег. бр. 37, оптужен за дезертерство, јер је побегао из болнице у
месту Пилишчаба (Piliscsaba, Пилишки горњи срез, Пештанска
жупанија) у којој се лечио од венеричне болести. Истрагом је

установљено да није побегао него да се јавио Команди код куће
са дозвољеним отпустом и да се налази у болници Црвени крст у
месту Нађсалонта (Бихарска жупанија).
Немачки, мађарски					
25 листова
4.

5.

6.

1914. август 24, Петроварадин			
G I/14
Ференц Бот (Both) резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
32, оптужен за не одазивање на наредбу свог претпостављеног
команданта чете, када се пијан враћао из гостионе у Голубинцима, наишао је на свог претпостављеног и на женску особу која
је у том моменту дотрчавала до оптуженог и викала како је хтео
њеног супруга мало пре да убоде. Оптужени је насрнуо на жену,
оглушујући се о наредбу претпостављеног да се заустави, при чему
га је претпостављени ударио сабљом по глави, да је наведени пао
на земљу у несвест и завршио у болници. Инциденту присуствовала и неколицина војника из исте јединице горе оптуженог. Поступак се обуставља.
Немачки							
8 листова
1914. јул 29, Петроварадин				
G 1/14
Живан Петровић, пешадинац последње одбране, припадник
Пеш. рег. бр. 70, терети се на основу изјаве тобџије Ивана Цимер
(Zimmer) припадника Тврђавне артиљерије бр. 6, да је горе наведени изјавио да је Србин пред присутнима у гостиони у Инђији,
због чега га је пријавио и предао жандармерији (ескорте). Горе наведени то не пориче, брани се да је само одговорио на постављено
питање објашњавајући да припада Православној цркви. Извештај
судског официра налаже да не постоји разлог за покретање судског
поступка.
Немачки							
5 листова
1914. август 4, Петроварадин				
G 4/14
Јован Радмановић, резервни пешадинац, припадник Пеш. рег. бр.
70, пријављен судском официру Војног суда због покушаја самоубиства, као и претњи бајонетом другом војнику саборцу. Војни суд
налаже да се оптужени преда својој подјединици на посматрања да
би се установило његово душевно стање.
Немачки							
6 листова
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7.

8.

9.

10.
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1914. август 10, Петроварадин			
G 8/14
Стеван Дамјановић, регрут из места Огар, оптужен од стране капетана Пеш. рег. бр. 69, за превару, јер је продавао шећер варајући на
грамажи. Поступак се обуставља.
Немачки							
8 листова
1914. јул 30, Петроварадин				
G 9/14
Емил Шинк (Schink), резервни пешадинац, припадник Пеш. рег.
бр. 70, оптужен од стране команданта страже у Чортановцима за
дезертерство, који га је ухапсио након што је искочио из воза којим
је требао да настави пут за Требиње. Војни суд одбацује оптужбе као неосноване за овај суд, јер је горе наведени био у пијаном
стању и искочио из воза пошто му је испала капа и није хтео да
настави пут без капе.
Немачки							
4 листа
1914. јул 30, Петроварадин				
G 10/14
Покренута истрага у Војном суду Петроварадин због рањавања цивила Фердинанда Ковачевића, становника Мајура (део Петроварадина) и трговца поврћем, којег је за време стражарења ранио барон
Фридрих Вилдбург (Wildburg) припадник Пеш. рег. бр. 6, спољне
стражарске службе бр. 3 (Äussere Neuentorwache Nr. 3). Инцидент
се догодио за време стражарења барона Вилдбурга на стражарском
месту „стража на капији”, уједно и ратног добровољца. Истрагом
је утврђено да је стражар ратни добровољац коректно поступио и
након четвртог упозорења „Стој, пуцаћу” викавши и на мађарском
и хрватском, пуцао. Такође, истрагом је установљено да је
наведени рањени цивил Ковачевић скоро глув, па зато није чуо
говор упозорења. Поступак се обуставља и предлаже да се барон
унапреди у подофицира.
Немачки							
14 листова
1914. август 18, Петроварадин			
G 11/14
Судски официр команданта Тврђавне команде Петроварадин
покреће истрагу због наводног псовања Мађара и повређивања
њихове тробојке, против Ивана Вернацког (Vernacsky) резервног
пешадинца припадника Пеш. рег. бр. 6., којег су пријавиле његове
колеге, војници последње одбране Штефан Енглерт (Englert),
Михаљ Ковач (Kovacs), Јозеф Чики (Csiki). Поступак се обуставља,
пошто је истрагом установљено да наведени не разумеју српски и

да су вероватно погрешно чули када је окривљени у свађи викао
честе српске псовке и то Бранку Марковићу команданту чете, допунске резервне пешадије који га је често малтретирао.
Немачки, мађарски					
17 листова
11.

12.

13.

14.

1914. септембар 10, Петроварадин			
G 16/14
Поступак се обуставља пошто истрагом не може да се утврди које
војно лице је било починилац силовања над Дмитром Јанковић,
мештанке Прњавора-Крушедол. Оштећена је из Прњавора пешке
ишла у село Крушедол када јој се приближио војник и питао да ли
има пропусницу за пролаз, па пошто није имала, наредио је да га
прати и одвукао у врт шљива, близу манастира Крушедол, и под
претњом оружјем силовао. Истог дана је отишла на лекарски преглед и пријавила случај окружном суду у Иригу. Један очевидац,
мештанин Крушедола Стефан Гојковић, видео је како један војник
наређује некој девојци да настави ка врту шљива, али није могао
да види шта се дешава због густине дрвећа. Касније је чуо како
остали војници траже неког војника по имену Јелић. Поступак се
обуставља пошто истрагом није утврђено ко је војник, него само да
је припадник Пеш. рег. бр. 6, Марш батаљона.
Немачки, хрватски					
13 листова
1914. септембар 2, Петроварадин			
G 18/14
Емил Беснилов, пешадинац, припадник Пеш. рег. бр. 23, рођен у
Стапару, срез Апатин, оптужен је због побуњеничке изјаве, да је у
Сомбору у пијаном стању пред сведоком Михаља Беркеша (Berkes)
резервног разводника, припадника исте чете, изјавио да неће пуцати на Србина. Поступак се обуставља због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
29 листова
1914. септембар 12, Петроварадин			
G 30/14
Мато Ковачић, сапер, припадник Саперског батаљона бр. 13, рођен
у месту Гушће, срез Сисак, Загребачка жупанија, осуђен дисциплинском мером због малтретирања женског особља у гостионици
у Каменици у пијаном стању.
Немачки							
17 листова
1914. септембар 14, Петроварадин			
G 34/14
Лајош Каштора (Kastora) разводник, припадник резервне мобилне артиљерије дивизија бр. 2, оптужен због потцењивања

205

потчињености у војсци у пијаном стању, пошто је претио убиством
двојици својих претпостављених. Кажњен дисциплинском мером.
Немачки							
18 листова
15.

16.

17.
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1914. септембар 8, Петроварадин			
G 36/14
Пријава смртног случаја за Јожеф Коњу (Konya) посилног
(Offiziersdiener), припадника Пеш. рег. бр. 38, који је изненада преминуо у цивилној болници у Новом Саду, која је наступила због
тровања угљеним оксидом (Kohlenoxydvergiftung).
Немачки							
6 листова
1914. септембар 20, Петроварадин			
G 39/14
Стефан Михајловић допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 70, кажњен дисциплинском мером због изношења
ратних информација у јавност градском полицајцу Андрији Штимцу са којим је ходао путем ка тврђави Петроварадин. Градски
полицајац га је пријавио војном суду због изношења таквих вести
и због симпатизирања српске војске, за чије изјаве оптуженог нису
пронађени докази. Наиме, наведени оптужени, родом је из Малих
Радинаца, отворено је показивао симпатије према српској војсци, и
на питање градског полицајца Штимца да ли се у његовом родном
месту у Малим Радинцима налази војска, наведени је одговорио да
се не налази, али да се зато између Малих Радиница и Руме налазе
три батаљона итд., на које су наишли Србијанци, као и то, да их
се не треба бојати, да Србијанци само траже Мађаре који су пили
вино и чуда правили у Кленку.
Немачки, хрватски 					
29 листова
1914. септембар 30, Петроварадин			
G 40/14
Обустављен поступак због сумње на шпијунажу због недостатка
доказа против Ђоке Михајловића, војника превозника, припадника
дивизије задужене за превоз бр. 13, којег је Војном суду Петроварадин пријавио допунски резервиста Немет, припадник Марш
чете. Наиме, Неметов таст саопштио је да је видео једног војника
у иришким виноградима како се распитује о месту Ириг и како
бележи неке податке у бележницу. Истрагом је утврђено да је то
немогуће, јер наведени мештанин Ирига, нема шта да се распитује
а и неписмен је, тако да није могао ништа да бележи. Вероватно
је то био неко други у питању, а не Михајловић. Налаже се да се
окривљени пусти из притвора и врати својој јединици.
Немачки, хрватски 					
31 лист

18.

19.

20.

1914. октобар 10, Петроварадин			
G 7/14
Непознати починиоци, припадници Пеш. рег. бр. 33, оптужени за
провалу и крађу. Командант поручник (лајтнант) Вилхелм Радо
(Wilchelm Rado), Радничког одељења у Буковцу, пријављује Војном
суду Петроварадин да је неколико војних лица починило низ крађа
у Буковцу и опљачкало две куће швапских сељака, а од осталог
становништва крали свињу, кокошке итд. Поступак се обуставља,
јер не постоје основне тачке за покретање судског поступка против
одређених лица.
Немачки
					
13 листова
1914. октобар 25, Петроварадин			
G 49/14
Петар Лукачевић, резервни санитетски војник, припадник Војне
пољске болнице бр. 6/13 оптужен за повређивање потчињености
у војсци, одбијајући наредбу претпостављеног инспектора разводника Ладислава Чобића и каплара Алфреда Ридла (Riedl) да напусти гостиону у месту Пирош (срез Нови Сад, Бачко-бодрошка
жупанија) у пијаном стању. Чобића је ударио у груди, а Ридла опсовао. Пошто су сведоци горе наведени премештени за Галицију,
и у пријави је више пута наглашено да је оптужени био у потпуно
пијаном стању, налаже се дисциплинско кажњавање.
Немачки 						
16 листова
1914. октобар 28, Петроварадин			
G 54/14
Антон Скала (Skаlla) тобџијски подофицир, припадник Радног
одељења последње одбране бр. 3/ II на Везирцу, оптужен за превару, јер је од становника Буковца, који су се повлачили 12–13.
септембра 1913. године, оставио велики број свиња на продају команди одељења, а још већи број на чување и храњење, које би преузели при повратку у Буковац. Истрагом је утврђено да недостаје
38 свиња, а реверс да им је све свиње предао је потписао горе наведени оптужени, тако да су становници Буковца поднели жалбу
Командној станици у Буковцу. Истрагом је утврђено да је горе наведени потписао реверс ни не гледајући, а пронађено је 22 свиње
које су се изгубиле у околини цркве Снежне Марије. Осам свиња
је проглашено болесним од ветеринара у Новом Саду, које су и
склоњене због свињске епидемије и пет свиња је Команда одељења
новчано надоместила мештанима Буковца. Поступак се обуставља.
Немачки 						
26 листова
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21.

22.

23.

24.

25.
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1914. октобар 14, Петроварадин			
G 66/14
Непознати починиоци оптужени за крађу три патке из куће Драгутина Вуковића мештанина из Петроварадина у улици Прерадовићевој
бр. 344. Оштећени сумња на војнике који живе код њега у комшилуку, пошто је раније примећен један од војника како му је украо
бундеву из дворишта. Непозната лица су војници који припадају
Пеш. рег. бр. 37 и даље станују у комшилуку код комшије горе наведеног у бр. 343 Стјепана Немчанина такође мештанина Петроварадина.
Немачки 						
8 листова
1914. новембар 9, Петроварадин			
G 76/14
Јохан Регис (Regis) допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 37, оптужен за повређивање потчињености у војсци
избегавајући да узме оружје у руку пошто му вера не дозвољава
(назарен). Казнени поступак се обуставља и оптужени се предаје
својој јединици на даљи поступак.
Немачки 						
14 листова
1914. новембар 6, Петроварадин			
G 77/14
Јован Паланчанин, допунски резервни пешадинац, припадник
Пеш. рег. бр. 6, оптужен због ремећења јавног реда и мира, тако што
је у пивари у Новом Саду у улици Хлебарској, пијан са неколико
цивила при наздрављању узвикнуо „Живео краљ Петар Србије”. У
време овог исказа наведени оптужени налазио се на кућном лечењу
у Новом Саду. Војни суд Петроварадин, на основу Рескрипта Ратног министарства изјаве опасне по државу (Staatsgefährliche Äusserungen), не третира као злочин, али ће наведеног, на основу свих
изјава сведока, казнити због пијанства, дисциплинском мером.
Немачки 					
33 листа
1914. новембар 25, Петроварадин			
G 79/14
Непознати починиоци оптужени за крађу новца на штету трговца,
име нечитко, из његове радње у Каменици. Поступак се обуставља
због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
6 листова
1914. новембар 30, Петроварадин			
G 80/14
Непознати починиоци оптужени за крађу дрва од Јосипа Голдбергера у Петроварадину. Сумња се на војнике задужене за депо у којем

се чува стока за клање, као и на гонича стоке Алекса Петровић, које
је приметио мештанин Петроварадина Фрања Ференчек. Поступак
се обуставља због недостатка доказа.
Немачки, хрватски					
10 листова
26.

27.

28.

1914. октобар 22, Петроварадин			
G 81/14
Војник последње одбране Јанош Јонаш (Jonas) припадник Пеш.
рег. бр. 4, оптужен за самоповређивање са још осталим војницима,
њих око 20-так из Пеш. рег. бр. 6 и 52., списак лица у прилогу. Горе
наведени се брани да је ране односно повреде на малом прсту леве
руке задобио при размени пуцњаве са Србима на Циганском острву
на Сави код Земуна 12. октобра 1914. године. Сви имају сличне повреде на рукама. Обуставља се поступак против свих због недостатка доказа и зато што нико не жели да призна самоповређивање
које се не искључује.
Немачки 						
16 листова
1914. новембар 6, Петроварадин			
G 82/14
Војници последње одбране Вилхелм Гегнер (Gegner), Јанош Чернек
(Csernek) и Вита Павлов оптужени за повређивање потчињености
у војсци одбијајући да носе оружје јер ми вера не дозвољава (назарени). Надлежни командант Петроварадинског Војног суда налаже
да се ослободе оптужбе и да им се додели дужност без оружја.
Немачки, мађарски					
13 листова
1914. новембар 23, Петроварадин			
G 92/14
Антал Месарош (Meszaros) кочијаш, припадник Артиљеријског
Одељења IV у Каменици, против којег је уложила жалбу супруга
Антона Мадацког (Madazcki) Тереза Мадацки, чији је муж такође
кочијаш и који је дао новац горе наведеном оптуженом на ратишту
у Галицији како би његовој супрузи Терези предао послати новац.
Међутим, горе наведеном оптуженом је украден део новца у болници близу руско галицијске границе у којој је лежао и који није
могао сав да врати Терези Мадацки када се вратио у Нови Сад,
што не значи да није хтео, него ју је само замолио да заједно сносе
неки део трошкова, што она није хтела ни да чује него га је одмах
пријавила капетанији градске полиције. Поступак се обуставља,
јер је горе наведени признао и изјавио да ће јој исплатити сав новац, пошто је поново радно способан.
Немачки, мађарски					
12 листова
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29.

30.

31.

32.
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1914. децембар 16, Петроварадин			
G 95/14
Шандор Соњи (Szönyi) каплар, заповедник десетине, припадник
Пеш. рег. бр. 37, оптужен за злоупотребу службеног положаја
(Missbrauch der Dienstgewalt), којег су оптужила двојица пешадинаца Иштван Сабо (Szabo), припадника Пеш. рег. бр. 39 и Јожеф
Катона (Katona), припадник Пеш. рег. 37, да је од војника узимао
новац 5–10 круна како би им продужавао исправе за одсуство,
тако што је фалсификовао лекарске налазе односно тражени период за одсуствовање. Обустава поступка због недовољно доказа за
покретање казненог поступка.
Немачки, мађарски					
25 листова
1914. децембар 16, Петроварадин			
G 97/14
Непознати починиоци, новосадски кочијаши возног парка, оптужени за крађу сена и кукурузовине на штету новосадских грађана,
као и фирме Ликмунд и компанија (Likmund & cо.), за које Војни
суд сматра да нису починили крађу, јер за то доба године је то
разумљиво, пошто нису имали довољно хране за своје коње. Поступак се обуставља јер је одштета исплаћена горе наведеним
оштећенима коју су прихватили да плате и платили поручник Карл
Рутхамер (Rutthammer) командант возног парка у Новом Саду и поручник барон Пол (Pohl) односно новац је предао фирми полицајац
Иштван Ковач.
Немачки, мађарски					
8 листова
1914. новембар 23, Петроварадин			
G 105/14
Новак Матић, Стефан Танасин, Оливер Брцанов, Лаза Моцанов и
Чеда Веселиновић допунски резервисти пешадинци, припадници
Пеш. рег. бр. 6, Срби из Бачке, оптужени за кукавичлук, јер су сe
за време борби код Бечмена налазили у ископаном каналу, где су
бацили своје оружје, муницију и опрему. Истрагом је утврђено
да су се при повлачењу олакшали од опреме, како би могли да се
брже крећу јер су били исцрпљени, и тако у ствари предали опрему српској војсци. У прилогу план линије ватре и положаја на
којима се водила борба против Срба. Поступак се обуставља због
недовољног основа за покретање судског поступка.
Немачки							
17 листова
1914. новембар 23, Петроварадин			
G 109/14
Кочијаши, припадници цивилног возног одељења, оптужени за

крађу сена и кукурузовине, на штету новосадских становника Беле
Фриђешија (Frigyesi) и Косте Мркића. Судски официр команданта Тврђавне команде Петроварадин налаже новосадској градској
капетанији да оштећенима исплати одштету. Признаница исплате
у прилогу.
Немачки, мађарски					
46 листова
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

А
Абдибеговић Мухамед, пешадинац
20/34;
Абоњи (Abonyi) Калман, наредник
4/10;
Адржела Густав, кочијаш цивил из
Петроварадина 5/1;
Ајхорн (Eichorn) Јакоб, коњаник
21/37;
Акерман (Ackermann) Марија, супруга војника инжењера 7/20;
Албала Аврам, српски поданик 3/6;
Александрович Курилов
(Aleksandrovic Kurilow) Николај,
руски ратни заробљеник 15/6;
Алекси (Alexi) Јозеф, каплар 8/20;
11/1;
Алексић Радован, цивилни кочијаш
12/1;
Алибеговић Ес-Адбег, становник
Дервенте 20/34;
Алт (Alt) Еуген, водник 9/16;
Андрети (Andretti) поручник 20/10;
Андрић Васо, дечак слуга 11/5;
Андричек (Andricsek) Михаел,
дежурни каплар 7/14;
Андучић Фердинанд, војник 20/12;
Антић Фрања, шумар 22/2;
Антонијевић Спасо, цивилни кочијаш
9/14;
Антонић Венцел, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Антонић Мирко, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Арђелан (Argyelan) Штефан,
пешадинац 3/24;
Арсенић Петар, пешадинац 15/19;
Аћимовић Живан, цивилни кочијаш
21/5;
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Ач (Acs) Михаљ, пешадинац 19/53;
Б
Бабић Симо, ратни заробљеник 9/22;
Бабурски Милован, тобџија 17/33;
19/62;
Бадер, наредник 20/23;
Бајвајс (Beiweis) Рихард, шофер
транспортне дивизије 2/7;
Баји, Јожеф, војник 13/29;
Бајић Лазар, цивилни кочијаш 21/5;
Балинт (Balint) Антал, пешадинац
20/13;
Балић Мартин, хусар 9/4;
Балић Срето, коњаник 14/9;
Балог (Balog) Емерих, каплар
последње одбране 15/29;
Балог (Balogh) Шандор, пешадинац
5/12;
Балс (Bals) Теодор, пешадинац 2/14;
Бановић Михајло, пешадинац 10/29;
Барац Лука, пешадинац 16/38;
Барачков Милорад, цивилни радник
последње одбране 9/30;
Барашић Бартол, пешадинац 19/59;
Барбељ (Borbely) Лајош, војник
превозник последње одбране 12/7;
Барбељ (Borbely) Ласло, кочијаш
последње одбране 14/22;
Барвалац Милош, коњаник 19/13;
Бардашин (Bardaschin) Феликс,
владин саветник у Сарајеву 20/34;
Бартман (Bartmann) Георг, каплар
22/15;
Бартман Катарина, супруга каплара
Бартмана 22/15;
Бартоловић Фрањо, санитетски
војник последње одбране 12/20;
Барч (Bartsch) Рудолф, заповедник

десетине последње одбране 6/1;
Басиек (Basiöek) Иван, коњаник 18/2;
Батрановић Ђуро, коњаник 15/33;
Бауер (Bauer) Софи, девојчицa мештанинка (Сремских) Карловаца
18/10;
Баумгартен (Baumgarten) Јозеф, поручник 3/26;
Баумгертнер (Baumgärtner) Роберт,
поручник 22/15;
Бачић Ђока, пешадинац 8/19;
Бегалић Ружица, власница гостионе
у Земуну 22/8;
Бегић Мустафа, инжењер, припадник
Инжињерског батаљона 7/7;
Белик (Belik) Франц, тобџија 8/17;
Белић, виши поручник 20/11;
Бем (Böhm) Јене, санитетски војник
14/32;
Бенгер Марко, војник последње
одбране 20/15;
Бендековић (Bendekovics) Иван, заповедник десетине и шофер 10/25;
Бенедеску (Benedesku) Видор,
тобџија 13/12;
Бенедикт (Benedikt) Саламон, тобџија
добровољац 9/19;
Бенчек Немет Венделин, пешадинац
17/9, 15;
Беочанин Лазар, ковач последње
одбране 15/18;
Бер Антун, портир фирме 21/4;
Беркеш (Berkes) Михаљ, разводник
23/12;
Беседњак (Besednjak) Рудолф, војник
20/12;
Беснилов Емил, пешадинац 23/12;
Бечаља (Bečalja/Beczala) Томаш,
тобџија, 8/11;
Бешкер Иван, пешадинац, 16/11;
Бирнбаум (Birnbaum) Оскар,
управитељ моторног чамца 20/30;
Бихлер (Büchler) Јакоб, крчмар из
Вуковара 17/13;

Бичјар (Bicsjar) Павел, пешадинац
1/13;
Бишчар (Biscar) Матија, пешадинац
8/16;
Благодарни Константин, руски ратни
заробљеник 17/22;
Блажевић Гашпар, гонич стоке 20/8;
Блевен (Bleven) Штефан, гонич
волова 21/6;
Блешић Станиша, војник превозник
11/26;
Бобик Тома, морнар 22/23;
Богданов Рада, пешадинац 15/3;
Богичевић Миливоје, командант чете,
поручник 1/7;
Богнер Фрања, рибар 20/35;
Бодор Габор, војник 13/29;
Божић Божо, пешадинац 11/24;
Бојановић Милан, цивилни кочијаш
6/16;
Боле (Bole) Максимилијан,
машиниста 20/12;
Бот (Both) Ференц, пешадинац 23/4;
Бохач (Bohač) Карл, командант чете,
поручник 11/13;
Бохач Франц, тобџија 11/13;
Боћарц Милош, ухапшеник 2/4;
Бошњак Мато, лончар 13/22;
Брајтвизер (Breitwieser) Јохан, старешина страже 2/8;
Бракмић Ибрахим, пешадинац 12/25;
Бракунић Ибрахим, каплар 14/26;
Браун (Braun) Вилхелм, поручника
8/13;
Брејха (Brejcha) Венцел, морнар 5/13;
Брзаковић Станимир, мештанин 3/14;
Бризанац Маријан, пешадинац
последње одбране 16/35; 17/13;
Бркић Трифун, пешадинац 19/14;
Брњак (Brnjak/Bernyak) Андраш,
пешадинац 2/13;
Брум (Brumm) Франц, воднику 14/15;
Брцанов Оливер, пешадинац 23/31;
Бузаши (Buzasi) Јанош, разводник
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20/33;
Букинац Емил, пешадинац 13/32;
Букор Александар, пешадинац 2/23;
Бурсаћ Мате, војник превозник 16/27;
Буш (Busch) Карл, заповедник десетине 22/1;
В
Вагнер (Wagner) Антон, мештанин
Петроварадина 20/14;
Вале (Vаle) Петер, пешадинац 20/27;
Варга (Varga) Винценц, дечак слуга
11/5;
Варга Јанош, мештанин (Бачког)
Петровца 20/5;
Варин (Varin) Никола, морнар 3/19;
Васалаке (Vasalache) Јон, посилни
19/11;
Васијеску Петар, кочијаш 17/20;
Васиљевић Ђуро, пешадинац 19/9;
Вебер (von Weber) Антон, главни руководилац магацина за снабдевање
храном 22/28;
Веверка (Wewerka) Јулиус, тобџија
7/1;
Вег (Veg) Јожеф, хусар 3/15;
Вег (Veg) Шандор, каплар 16/34;
Везир Илија, српски поданик 3/6;
Вегнер (Wegner) Херман, наредник
11/18;
Велимирац Душан, кочничар железнице 13/14;
Велимиров Милош, пешадинац 11/10;
Велфлинг (Wölfling) Паул, пешадинац
19/55;
Велчек (Velček) заставник 7/13;
Велшбахер (Welschbacher) Јозеф,
војник последње одбране 23/2;
Вељков Стојко, становник Београда
3/3;
Венингер (Weninger) Јохан, разводник
19/1;
Венштајн Мориц (Wenstein Moritz),
руски заробљеник 7/23;
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Вербић Златко, добровољачки водник
12/27;
Вердењак (Vedernjak) Јозеф,
командир патроле 4/9;
Вердењак Љубица, супруга
оптуженог 4/9;
Вереб (Vereb) Јозеф, пешадинац 16/2;
Вереш (Veres) Валентин, пешадинац
13/11;
Вермеш (Vermes) Ханјрих, трговац
7/11;
Вернацки (Vernacsky) Иван, резервни
пешадинац 23/10;
Весели (Veszeli) Петер, кочијаш
21/12;
Веселиновић Андрија, пешадинац
19/28;
Веселиновић Чеда, пешадинац 23/31;
Весић Паја, мештанин (Сремских)
Михаљеваца 17/1;
Вечериновић Душан, пешадинац
последње одбране 17/3;
Вида (Vida) Емерих, војник 8/17;
Видаковић Божа, пешадинац 19/63;
Видић Душан, пешадинац 1/6;
Видош (Vidos), каплар 11/6;
Вијатовић Миливој, цивил из Београда 3/28;
Вилдбург (Wildburg) Фридрих, барон
23/9;
Винер (Wiener) др. Емил, штапски
лекар 21/2;
Винкос Јован, пешадинац последње
одбране 10/39;
Винцхајм (Winzheim) Матијас,
тобџија 6/8;
Вирт (Wirth) Адам, пешадинац
и командир вода 1/21;
Витан Петер, пешадинац 3/13;
Витман (Wittmann) Макс, радник у
аутомобилској радионици у Новом
Саду 10/18;
Војкић Ђока, пешадинац 21/35;
Војкић Милован, пешадинац 2/1;

Воланов Ђуро, коњаник 16/41;
Волнер (Wollner) Вилхелм, водник
10/6;
Воскар (Woszkar) Антал, разводник
21/16;
Восни (Vosny) Јохан, цивилни
кочијаш 9/2;
Врабац Павле, пешадинац 15/1;
Вравко (Vravko) Георг, инжењер 7/20;
Вранић Никола, тобџија 11/19;
Врчевић Вук, водник 20/34;
Вујић Тодор, пешадинац 19/37;
Вуковац Игнац, коњаник 18/8;
Вуковић Адам, резервни каплар 1/1;
Вуковић Адам, пешадинац 13/3;
Вуковић Димитар, пешадинац 19/67;
Вуковић Драгутин, мештанин Петроварадина 23/21;
Вурм (Wurm), власник гараже 10/25;
Вучичевић Илија, коњаник 13/22;
Вучковић Теодор, кочијаш последње
одбране 14/15;
Г
Гавриловић Стефан, пешадинац 12/9;
Гаврић Благоје, цивил 3/2;
Гаже (Gazse) Деметер, пешадинац
6/16;
Гај (v. Gaj) Густав, писар при Војном
суду 22/27;
Гајић лајтнант, поручник 17/7;
Гајић Ђорђе, пешадинац 15/28;
Гајић Илија, пешадинац 14/18;
Гал (Gal) Емерих, морнар 6/5;
Гале (Gale) Теодор, пешадинац 2/22;
Галић Томо, пешадинац 14/44;
Галопер Гавро, Циганин, коњаник
14/12;
Гардо, Јозеф, војник превозник
последње одбране 10/35;
Гаспаревић Андрија, војник превозник 16/21;
Гашпар Мита, ратар, 22/4;
Гегенбауер, Фердинанд, цивилни

радник 22/26;
Гегнер (Gegner) Вилхелм, војник
последње одбране 23/27;
Гелц (Gölz) Адам, подофицир 4/7;
Геперт (Geppert) Франц, пешадинац
11/17;
Гер (Geher) Паул, натпоручник 22/1;
Гереш (Görös) Давид, морнар 6/6;
Гес (Gösz) Михаел, пешадинац 6/14;
Гесерт (Gessert) пешадинац 20/22;
Гинтер (Günter) Јанош, санитетски
војник 19/50;
Гислар (Giszlár) Алберт, пешадинац
8/14;
Гитер (Gütter) Карл, поручник. 7/13;
Гитлинг (Güttling) Јохан, каплар
последње одбране 20/2;
Главица Фердинанд, разводник 14/37;
Глесингер (Glessinger) Франц,
пешадинaц 15/25;
Глигорић Марко, Циганин, санитетски војник 9/1;
Глуваковић Драгојло, пешадинац
последње одбране 15/9;
Глумац Милован, пешадинац
последње одбране 17/16;
Гнедиг (Gnädig), поручник 8/13;
Гога Павел, пешадинац последње
одбране 18/22;
Гојковић Саво, војник 3/10;
Гојковић Стефан, мештанин Крушедола 23/11;
Голдбергер Јосип, мештанин Петроварадина 23/25;
Голија (Golia) др Владимир, натпоручник, војни иследник 22/28;
Голубовић Јулија, гостионичарка у
(Сремским) Карловцима 18/10;
Голубовић Павлe, гостионичар у
(Сремским) Карловцима 18/10;
Грабенхофер (Grabenhofer) Тобиас,
каплар 3/1;
Грбић Владимир, пешадинац 16/37;
Грбић Кузман, пешадинац 14/21;
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Гргичевић Мера, коњаник 8/19;
Гржибовски (Grzibovski) Стјепан,
црквени послужитељ 20/19;
Грегов (Gregov) Јозеф, војник морнар
5/11;
Грич (Gritsch) Фердинанд, тобџија
последње одбране 14/43;
Грлчић Мато, цивилни кочијаш
последње одбране 12/16;
Грозев (Groszew) Васил, руски ратни
заробљеник 20/6;
Гроздић Тасо, пешадинац последње
одбране 17/27;
Грубић Коља, радник последње
одбране 10/22;
Грујин Крста, цивилни кочијаш 21/5;
Грујић Бранко, пешадинац 1/4;
Грујић Ђорђе, пешадинац 1/1;
Грујичић Коста, регрут, Циганин 8/9;
Гудурић Илија, коњаник 8/19;
Гузбет (Gusbeth) Мориц, оружар 20/1;
Гуљаш (Gulyas) Лајош, кормилар
моторним чамцем 20/19;
Гутлон (Gutlohn) Зигмунд, сапер 5/4;
Д
Дабић Милан, цивилни кочијаш
20/36;
Давиарски Младен, пешадинац 21/28;
Давидовац Димитрије, пешадинац
2/3;
Давидовац Павле, поручник 2/3;
Давидовић Михаел, пешадинац
последње одбране 15/4;
Дадовић Мирко, разводник 20/6;
Дамјановић Стеван, регрут 23/7;
Дан (Daan) Јозеф, пешадинац 7/15
Данилов, ратни заробљеник 22/21;
Даниловић Катица, мештанка Ирига
2/20;
Данингер (Daninger) Гашпар,
пешадинац 1/5;
Данич (Danics) Иштван, кочијаш 3/20;
Данпурџић Милан, надзорник
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ограђеног земљишта 9/8;
Дански (Danski) Јосиф, руски ратни
заробљеник 15/12;
Деак (Deak) Јанош, возовођа теретних возова 22/18;
Девић Блаж, затворски кажњеник
7/18;
Дедић Каменко, пешадинац 15/32;
Демењи (Dömeny) Гергељ, сточар
мештанин Чуруга 11/5;
Демеши (Dömösi) Ференц,
пешадинац 1/20;
Депангер (Depanger) Михаел, морнар

7/4;

Держи (Derzsi), виши поручник 20/3;
Деско (Desco) Мартин, пешадинац
8/1;
Дивнић Аврам, тобџија 13/30;
Дитигер (Dittiger) Антон, каплар,
помоћник мајстора за наоружање
5/5;
Добановачки, Вељко, каплар, 1/11;
Добрић Јоцо, пешадинац 12/1;
Довзенко Павлович, Теофил, руски
ратни заробљеник 17/17;
Дојч (Deutsch) Абрахам, мештанин
Земуна 22/6;
Доланић Веселин, пешадинац 14/34;
Долић Дрљача,Остоја ратни
заробљеник 9/17;
Доседел (Dosedel) Јозеф, војник
20/17;
Досењ Павао, санитетски војник 18/9;
Доскјин (Doskyin) Иларион, руски
ратни заробљеник 21/31;
Доша (Dosa) Иштван, пешадинац 2/9;
Драгић Александар, пешадинац
19/64;
Драгић Бранко, пешадинац 13/4;
Дрљача Долић Остоја, ратни
заробљеник 9/17;
Дружетић Богољуб, водник 9/18;
Дубравчић Марица, сељанчица, мештанка Љешћа 22/22;

Дуган Иван, пионир 18/14;
Дујак Јосип, пешадинац 13/24;
Думитровић Никола, разводник 12/12;
Думић (Duimich) Јулиус, инжењер
6/4;
Думковић Тереза, власница атара
7/17;
Дунђин Лазар, пешадинац 14/6;
Ђ
Ђаковић Ђоко, припадник кланице за
клање стоке у Сарајеву 13/21;
Ђетваји (Gyetvai) Имре, пешадинац
10/15;
Ђерђи (György) Андраш, пешадинац
8/16;
Ђорђевић, браћа, становници
Београда 3/8;
Ђорђевић Жарко, каплар 1/3;
Ђорђевић Милорад, српски војник
22/17;
Ђорђевић Петар, тобџија 19/45;
Ђорђевић Петра, сељанка 22/17;
Ђукић Бошко, пешадинац 13/25;
Ђулић Војин, пешадинац 14/19;
Ђурђевић Никола, цивилни кочијаш
12/4;
Ђурић Ђуро, коњаник 19/35;
Ђуркић Антон, пешадинац 17/14;
Е
Екерт (Eckert) Јохан, графолог 4/7;
Еклес (Eklesz) Јозеф, морнар 6/10;
Екснер (Exner) Карл, тобџијски подофицир последње одбране 9/20;
Елц (Eltz) гроф, власник пустаре
у Липовцу (Општина Бршадин)
17/22;
Ен (Enn) Карл, тобџија 6/9;
Енглерт (Englert) Штефан, војник
последње одбране 23/10;
Ернст (Ernst) Јозеф, поручник 1/7;
Еторе (Ilario Diracca Ettore) Дирака
Иларијо, тобџија последње одбра-

не 21/29;
Ж
Жарадски (Zsaradszky) Виктор, пешадинац 16/39;
Жегорац/Зегорац Светозар, каплар
14/13;
Жељековић Митар, ловац 17/19;
Живановић Илија, пешадинац 19/24;
Живановић Наум, мештанин Трпиње
8/19;
Живановић Павле, пешадинац 7/10;
Живковић Влада, цивилни кочијаш
22/13;
Живковић Владимир, пешадинац
19/23;
Жиган (Žigan) Јакоб, становник
Србије, отац заробљеника Јозефа
Макотара 9/15;
Жидај (Zsidai) Ференц, каплар 2/20;
Жилаи (Zsilai) Михаљ, пешадинац
1/15;
Жулко Карл, пешадинац 21/20;
Жуња (Zsunya) Петер, цивилни радник последње одбране 10/36;
З
Загорчић Јоцо, пешадинац 15/22;
Звирковски (Zwirkowski) командант
наоружаног пароброда „Helene”
12/17;
ЗделарЖиван, каплар 17/24;
Здерић Антон, морнар 6/10;
Згазивода Габриел, пешадинац 15/7;
Зегорац/ Жегорац Светозар, каплар
14/13;
Зелцер (Seltzer) Шимон, руски ратни
заробљеник 21/23;
Зеље (Zelje) Лудвиг, тобџија 4/1;
Земајер (Seemayer) Ева, удовица
из Вршца 5/5;
Зернић Станко, цивилни радник
последње одбране 20/32;
Зерока Лепосава, 3/11;
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Зерока Марта, 3/11;
Зиглер (Siegler) Ана, супруга војника
5/7;
Зиглер (Siegler) Рудолф, рачуновођа
5/7;
Зилински (Zilinszki) Иштван,
пешадинац 19/61;
Зингер (Singer) Алфред, наредник 1/9;
Зорић Стефан, пешадинац 14/11;
И
Иванов Јоца, пешадинац 21/34;
Игришан (Igrisán) Илеш, пешадинац
2/2;
Илић Зорка, 22/17;
Илић Јоца, пешадинац 14/10;
Илић Љубиша, српски војник 22/17;
Инцингер (Inzinger) Антон, санитетски подофицир 4/5;
Ј
Јазић Милан, пешадинац 16/15;
Јаин, Светозар, пешадинац 6/7;
Јакобович Хари (Harry Jakоbovič)
руски ратни заробљеник 22/10;
Јаков Живко, пешадинац 14/29;
Јакура, Феодор, руски ратни
заробљеник 22/20;
Јамбор (Jambor) Јожеф, санитетски
војник 14/28;
Јанаи (Janai) Жигмонд, пешадинац
3/25;
Јанков Радован, тобџија 11/19;
Јанковић Дмитра, жртва силовања
23/11;
Јанковић Пајо, пешадинац 19/4, 26;
Јанош Лаза, пешадинац 13/28;
Јаношевић Васиља, мештанка Купинова 20/38;
Јарањи (Járányi) Иштван, војник 8/4;
Јарнец (Jarnec) Јурај, каплар 5/2;
Јауце (Jautze) Хајнрих, пешадинац
2/17;
Јевремовић Даринка, мештанка Бер-
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ловине (Љубовија) 3/29;
Јелић, војник 23/11;
Јеремић Бранко, електротехничар
3/17;
Јерофејовић Чернов (Cernov
Jerofejovic) Андреј, руски ратни
заробљеник 15/6;
Јефтић Сава, командир вода 1/4;
Јирковски (Jirkovsky) Франц, радник
у канцеларији, последње одбране
7/3;
Јовановић Боривој, мештанин Београда 3/3;
Јовановић Ђорђе, пешадинац, 9/3;
Јовановић Живан, пешадинац 14/1;
Јовановић Зорка, Циганка, мештанка
Старих Бановаца 13/5;
Јовичић-Зепачкић Илија,
земљорадник 13/21;
Јовановић Коста, чиновник 3/9;
Јовановић Лука, пешадинац 12/26;
Јовановић Матија/Мато, Циганин,
мештанин Прхова 3/14;
Јовановић Никола, пешадинац 1/11;
Јовановић Рајко, каплар 9/7;
Јовановић Светозар, земљорадник
3/5;
Јовановић Тоша, војник 20/4;
Јовичић Велимир, пешадинац 16/28;
Јовичић Жарко, санитетски војник
11/14;
Јовичић Катица, мештанка Нештина
7/5;
Јовичић Ковинка, мештанка Нештина
7/5;
Јовичић Паја, настањен у Детроиту
7/5;
Јонаш (Jonas) Јанош, војник последње
одбране 23/26;
Јохан (Johann) Давид, војник превозник 10/24;
Јоцић Ђока, пешадинац последње
одбране 11/22;
Јунг (Jung) Андреас, пешадинац 13/6;

Јураш (Juras) Иштван, пешадинац
11/6;
К
Калман (Kalmann) Франц, трговац
21/14;
Калмар Андреас, пешадинац 18/21;
Калуђерски Ђорђе, кочијаш 6/1;
Калуђерски Петар, војник задужен за
снабдевање војника 17/20;
Канк (Kanka) Ладислав, приправник
магацина за снабдевање храном
22/28;
Кантарџин Сава, пешадинац 14/5;
Кара, Имре, пешадинац последње
одбране 16/29;
Каран, Антон, командант страже
11/15;
Караџа, Траила (Traila Karagya)
цивилни радник последње
одбране 9/26;
Кардош (Kardos) Ђерђ, разводник
13/28;
Каролија, Стеван, цивилни кочијаш
12/22;
Ката (Kata) Петер, пешадинац 7/19;
Катона (Katona) Јожеф, пешадинац
23/29;
Каћански Радован, пешадинац 21/26;
Каудер (Kauder) Николаус, кочијаш
последње одбране 14/15;
Каштора (Kastora) Лајош, разводник
23/14;
Кваштник (Kvastnik) Иштван, тобџија
19/41;
Кеблецки (Köbloczki) Маћаш,
пешадинац 2/5;
Келемен (Kelemen) Емерих, тобџија
7/2;
Кепић Милан, тобџија 19/47;
Керавица, Стефан, пешадинац 18/20;
Кесеги (Köszegi) Иштван, пешадинац
18/1;
Кечкеди (Kecskedi) Иштван, заповедник десетине 23/3;

Кимелберг (Kümmelberg) Миклош,
наредник 17/34;
Кирхнер (Kirchner) Рихард, капетан
9/16;
Кич, Игор, руски ратни заробљеник
21/20;
Киш (Kiss) Карољ, тобџија 8/7;
Киш (Kiss) Лајош, цивил 8/8;
Киш (Kiss) Пал, припадник складишта за огревна дрва 21/9;
Киш (Kiss) Ференц, цивилни кочијаш
13/34;
Клајн (Klein) власник сајџије и златаре у Новом Саду 6/14;
Клајн (Klein) Елемер, каплар, санитетски војник 9/12, 25;
Клајн (Klein) Карл, каплар, 9/28;
Клајн (Klein) Леополд, војник 2/9;
Клајн (Klein) Франц, каплар 20/11;
Класон (Klassohn) Фридрих, подофицир 19/19;
Клапец (Klapec) Павле, пешадинац
5/11;
Кликов Тимотеј, руски заробљеник
17/10;
Климек (Klimek) Андреас, пешадинац
21/23;
Клочић Ђуро, пешадинац 16/3;
Kмоторка (Kmotorka) Јозеф, каплар
12/28;
Кнап (Knapp) Јозеф, гонич стоке 20/8;
Кнап (Knapp) Карл, виши поручник
19/22;
Кнежевић Симо, разводник 22/22;
Ковач Иштван, полицајац 23/30;
Ковач (Kovacs) Иштван, радник
последње одбране 22/12;
Ковач (Kovacs) Михаљ, војник
последње одбране 23/10;
Ковач Павел, цивилни кочијаш 21/7;
Ковач (Kovacs) Пал, пешадинац 1/14;
Ковач (Kovacs) Ференц, пешадинац
3/22;
Ковачић Мато, сапер 23/13;
Ковачевић Константин (Коста), ка-
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плар 17/7;
Ковачевић Милош, гонич стоке 10/5;
Ковачевић Светозар, разводник 19/16;
Ковачевић Фердинанд, трговац становник Мајура (Петроварадин)
23/9;
Ковинчић Перо, радник настањен у
Београду 3/4;
Козлов Јехов, руски заробљеник
16/36;
Коларов Љубомир, пешадинац 1/10;
Колм, Шандор, војник 13/29;
Комадиновић Жарко, разводник
12/19;
Командингер (Kommandinger) Калман, нотар 17/6;
Комина, Eлек, пешадинац 15/36;
Комлос-Кац (Komlos-Katz) Еуген,
пешадинац 2/15;
Контарџић Сава, пешадинац 12/14;
Контић Никола, коњоводац 12/8;
Контраш Шебек (Sebök Kontras)
пешадинац 4/13;
Коња (Konya) Јожеф, посилни 23/15;
Кордулуп Паја, пешадинац 16/26;
Корнис (Kornis) инжењер земаљске
одбране 6/4;
Коронци (Koroncszy) Иштван, војник
22/18;
Кортун (Kortun) Петер, ратни
заробљеник 22/21;
Коршош (Korsos) Јожеф, наредник
10/32;
Кос Сретко, цивилни радник
последње одбранe 10/12;
Косановић Симо војник превозник и
коњаник 8/15; и 17/11;
Косир Петар, пешадинац 21/21;
Костадиновић Стефанија, жртва
силовања 3/16;
Костић Младен, пешадинац 15/23;
Котек (Chotek), гроф, мештанин Футога 20/5; 22/2;
Кох (Koch) Ема, газдарица слушкињи
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и становница Вуковара 10/7;
Кочиш (Kocsis) Јан, цивилни кочијаш
11/7;
Коша (Kossa) Јохан, водник 8/8;
Кошар (Kosar) Иштван, радник на
пољу 3/20;
Крајчак (Krajcak) Михаел, коњаник
15/24;
Крајчевић Јулијус, потпоручник војни
руководилац Беочинске фабрике
цемента 21/20, 21;
Красниц (Krasnitz), радница из
кухиње 7/19;
Краснохуцки (Krasnohucki) Василије,
руски ратни заробљеник 15/6;
Крац (Kratz) Јакоб, каплар 13/13;
Крашко Лукаш (Lukas Krasko), пешадинац 8/13;
Кремпански (Krempansky) Андор,
дежурни каплар 9/4;
Крижан (Križan) Андраш, редар 1/20;
Крстић Јован, мештанин Растошнице
10/29;
Крстић Лепосава, жртва силовања
3/15;
Крунић Огњеслав, келнер 22/27;
Кугли (Kugli) Францишка, слушкиња
2/7;
Кузмановић Никола, пешадинац 15/5;
Кулханек (Kulhanek) потпоручник
1/7;
Кунтић Фрања, пешадинац 14/27;
Куран Илона, мештанка Ерда 6/8;
Курле (Kurle) Оскар, пешадинац
12/10;
Куртан (Kurtan) Емерих, пешадинац
2/12;
Кухајда (Kuhajda) Карл, пешадинац
2/11;
Куцулеску (Kuculesku) Јон, пешадинац 7/19;
Куцурац Никола, пешадинац
последње одбране 14/20;

Л
Лаглер (Lagler) Лудвиг, војник 13/13;
Лади (Lady) Јозеф, гостионичар 2/4;
Лазић Илија, кочијаш последње одбране 20/9;
Лајтош (Lajtos) Маћаш, тобџија 5/9;
Лакатош (Lakatos) Бела, санитетски
војник 9/5;
Лакатош Имре, каплар 15/16;
Лакот (Lakott) поручник 10/18;
Ланг (Lang) разводник 20/22;
Лаура (Laura) Антон, врховни
штапски мајстор за мине 6/10;
Леви (Löwy) Франц, каплар 2/18;
Ледин (Ledin) Ладислав, наредник
5/8;
Лемер (Lemmer) Јозеф, кормилар 6/6;
Ленер (Lenner) Јулија, помоћница у
кухињи 3/19;
Лепшановић Алекса, пешадинац
16/10;
Летић Јован, пешадинац 9/23;
Лециана (Lecian) Јозеф, командант
страже 3/19;
Лизон (Lizon) Франц, морнар пароброда „Enns” 18/10;
Лингурар (Lingurar) Петар, пешадинац 4/12;
Липовац Петар, пешадинац 10/19;
12/13;
Ловас (Lovasz) Пал, ложач, припадник војног пароброда „ Alföld”
10/20;
Логожар Иван, тобџија 9/6;
Лончаревић Милан, разводник 16/32;
Лончаревић Петар, пешадинац 14/4;
Лукач (Lukacs) Јанош, пешадинац
20/25;
Лукач Михаел, тобџија 20/10;
Лукачевић Петар, санитетски војник
23/19;
Лукић Васо, тобџија 19/38;
Лунг (Lung) Јохан, санитетски војник
8/22;

Лустиг Исидор, војник, 8/3;
Лучан Иван, војник превозник 17/12;
М
Мадацки (Madazcki) Антон, кочијаш
23/28;
Мадацки Тереза, супруга кочијаша
23/28;
Мажурањић Фрањо, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Мак (Mack) Јозеф, пешадинац 19/60;
Малдекер (Maldecker) Јозеф,
гостионичар 7/8;
Мајер (Majer) Антон, војник 2/19;
Мајер (Mayer) Јозеф, пешадинац 22/9;
Мајер (Mayer) Јохан, пешадинац 15/7;
Мајер (Mayer) Лудвиг, цивилни
кочијаш 10/33;
Мајер (Mayer) др Оскар, адвокат 2/15;
Мајерски (Majerski) Јозеф,
пешадинац 70. 1/4;
Мајерхофер (Mayerhoffer),
потпоручник 7/13;
Мак (Mack) Јозеф, пешадинац 19/60;
Макаруна Сима, морнар, 6/5;
Максимовић Васо, пешадинац 11/6;
Мaкотар (Макотар) Јожеф, цивил
9/15;
Макра (Makra) Адалберт, војник
превозник 2/18;
Маловић Катица, служавка и
становница Вуковара 10/7;
Маловос Едуард, разводник 20/17;
Малц (Malcz) Николаус, разводник
18/11;
Ман др Микуш (Mikus Mann) лекар
асистент последње одбране 21/13;
Манојловић Андро, тобџија 19/36;
Марек (Marek) Фрања, тобџија 11/4;
Мариновић Мијо, радник последње
одбране 13/17;
Марић Васа, пешадинац последње
одбране 13/19;
Марић Томо, гонич стоке 3/10;
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Марјановић Светозар, мештанин
Београда 3/2;
Марковић Илија, пешадинац 15/34;
Маркуљ Стојан, пешадинац, каплар
10/10;
Мароквасић Милован, пешадинац
5/1;
Мартињак Антон, наставник 3/12;
Марчок Јано, цивилни кочијаш
последње одбране 14/14;
Масонг (Maszong) Лудвиг,
артиљеријски каплар 7/16;
Матијашевић Стефан, командир војне
патроле 16/40;
Матић Новак, пешадинац 23/31;
Матузовић Божица (Божана) супруга
војника пионира 13/2;
Матузовић Ђуро, пионир 13/2;
Махао (Mahao) Георг нотар 18/25;
Мацињанин Никола, каплар 16/12;
Маул Јозеф, каплар 8/4;
Маурер, виши поручник 19/18;
Меандција (Meandzia) Петер, пешадинац 17/21;
Медл (Medl) Јозеф, војник превозник
10/28;
Међедовић Паја, цивилни кочијаш
9/9;
Мезеи (Mezei) Шандор, водник 8/4;
Мелера (Möhler) др лекар асистент
10/1;
Мелингер (Mellinger) Петер, тобџија
7/1;
Мерeл (Merel). Петар пешадинац
10/16;
Меркуша (Merkuscha) поручник 6/1;
Месарош (Meszaros) Антал, кочијаш
23/28;
Месарош (Meszaros) Лајош, водник
20/30;
Мештровић Емин, земљорадник
13/21;
Мијатовић, затворски кажњеник 7/18;
Мијатовић Станко, тобџија 9/6;
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Мијачевић Сава, разводник 16/22;
Микић Адам, пешадинац 16/33;
19/31;
Милак Милан, пешадинац 11/21;
Миланковић Стојан, војник превозник 19/66;
Миле (Mille) Карл, пешадинац
последње одбране 11/27;
Милер (Müller) Јохан, водник
жандармерије 6/12;
Милешевић Никола, парох 2/2;
Милин Радован, војник задужен за
снабдевање храном 8/8;
Милинковић Никола, каплар 14/41;
Миличић Ђура, земљорадник 13/21;
Милић Радивој, коморски кочијаш
11/28;
Милков Милан, кочијаш 6/1;
Миловановић Милован, српски
војник 22/17;
Милостратић Стефан, ложач на пароброду „Pecs” 10/38;
Милошевић Стево, коњаник 17/29;
Милутиновић Сава, заповедник десетине 2/1;
Миљевић Јосип, санитетски војник
8/12;
Миолчанин (Miolcsanin) Агнес, становница Петроварадина 8/1;
Миолчић Мате, наредник 20/21;
Митермајер (Mittermaier) Јозеф, подофицир кормиларске гране пароброда 6/12;
Митровић Владимир, разводник
21/27;
Митровић Стјепан, надзорник коња
22/5;
Михаел (Michael) Демјан, радник
последње одбране 9/13;
Михајловић Ђока, војник превозник
23/17;
Михајловић Ђуро, кочијаш последње
одбране; цивилни кочијаш 15/8;
21/30;

Михајловић Лазо, пешадинац 14/30;
Михајловић Стефан, пешадинац 23/16;
Мичелејсин (Micselejszin) Јозеф,
цивилни кочијаш 22/11;
Мишковић Војин, син Мишка,
мештанина Нештина 7/5;
Мишковић Мишко, мештанин
Нештина 7/5;
Мишчевић Јосип, полицијски
комесар (редарствени повереник)
1/20;
Модрић Стјепан, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Мозер (Moser), морнар одговоран за
смештај људства (квартир мајстор)
18/10;
Мојсиловић Милан, командант чете,
поручник 1/2;
Мокрос Јозеф, пацијент болнице у
Новом Саду 6/14;
Молнар, наредник 20/23;
Молнар Шандор, војник 13/29;
Момчиловић Емил, пешадинац 1/9;
Мори, каплар 4/5;
Морохл (Morochl) Јохана, мештанка
Белењеша 4/3;
Моцанов Лаза, пешадинац 23/31;
Мркић Коста, становник Новог Сада
23/32;
Мркушић Милан, пешадинац 1/19;
Мркшић Петар, цивилни кочијаш
12/4;
Муздека Јанко, санитетски војник
18/15;
Мустафа Делко, земљорадник 13/21;
Мухортоф (Muchortoff) Штепан,
кадет, руски ратни заробљеник
21/17;
Мушет Георг, пешадинац последње
одбране 19/27;
Н
Нађ (Nagy) Лajош, каплар 3/16;
Нађалин (Nagyalin) Веселин, пешади-

нац 5/3;
Наранчик (Narancsik) Александар,
каплар 2/21;
Невина (Nevina) Франц, пешадинац
последње одбране 12/24;
Ненадовић Јова, лекар 21/13;
Нералић Јосип, пешадинац 19/6;
Немет Јожеф, војник превозник 10/16;
Немчанин Стјепан, мештанин Петроварадина 23/21;
Ненадовић Јаша, посланик 20/34;
Николић Александар, пешадинац
14/36;
Николић Александра, служавка 3/21;
Николић Андрија, пешадинац 19/43;
Николић Војислав, становник Београда 3/8;
Николић Гавра, пешадинац 15/35;
Николић Иван, коњаник 14/40;
Николић Јоцо, пешадинац 14/24;
Николић Милош, пешадинац 19/32;
Николић Наталија, становница Београда 3/8;
Николић Сава, надничар, мештанин
Старих Бановаца 13/5;
Николић Сaвa, радник последње
одбране 19/65;
Николић Стево, коњаник 14/2;
Николић Тоша, цивилни кочијаш
12/30;
Нинков Милош, пешадинац 1/12;
Нинков Петар, градски полицијски
контролор Новог Сада 22/26;
Новак, морнар 18/10;
Новаковић Живко, коњаник 16/9;
Новаковић Прока, пешадинац 19/2;
Новоселић Иван, тобџија 8/21;
Нојгеборенер (Neugebohrener)
Хајнрих, поручник 7/22;
Нудић Љубомир, пешадинац, 18/16;
Нун (Nunn) Карл, пешадинац
последње одбране 13/1;
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Њ
Њири (Nyiri) Ержебет, конкубина 4/8;
О
Обајдин Катица, мештанка Вуковара
9/2;
Обрадовић Милорад, пешадинац
11/20;
Обрадовић Младен, власник
магацина у Београду 3/3;
Обрадовић Стефан, пешадинац 16/23;
Опшеница Славко, тобџија 18/5;
Оравец (Oravecz) Иштван, водник
21/16;
Орбан (Orban) Лајош, разводник
18/23;
Орбан (Orban) Пал, разводник 13/8;
Орешковић Михајло, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Орослањ (Oroszlany) Јожеф, кочијаш
последње одбране 11/31;
П
Павлов Вита, војник последње
одбране 23/27;
Павковић Петар, пешадинац 11/11;
Павлацки (Pawlacky) Антон, војник
22/24;
Павловић Јован, земљорадник 3/5;
Павловић Јоца, коњаник 16/30; 19/7;
Павловић Катарина, мештанка Ерда
6/8;
Пајин Стефан, ложач пароброда
„Eserhalom” 21/32;
Паланчанин Јован, пешадинац 23/23;
Палиарди (Palliardi) Франц, војник
превозник 19/22;
Палинкаш (Pálinkás) Ференц, кочијаш
последње одбране 9/10;
Панигај (Panigay) рударски надзорник
рудника „Хунгарија” 15/36;
Панин Милан, пешадинац 23/1;
Пантелић Глигор, пешадинац
последње одбране 16/31;
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Пантелић Урош, тобџија 7/21;
Парау (Parau) Јохан, пешадинац
последње одбране 19/10;
Папај (Papai) Карољ, каплар 4/8;
Папафи (Papaffy) Фердинанд, поручник 4/7;
Папић Живан, пешадинац 13/27;
Папић Стефан, каплар 14/16;
Пастор (Pasztor) Јанош, мештанин
Шандорфалве 1/21;
Патало (Patalo) Михаел, цивилни радник последње одбране 10/37;
Патричка (Patricska), командант чете
1/12;
Паулински (Paulinszky) Хајнрих,
пешадинац 16/43;
Пауловић Петар, мештанин Земуна
4/1;
Пејак Максим, пешадинац 14/33;
Пејновић Лука, цивилни кочијаш
12/22;
Пејновић Чедо, цивилни радник
последње одбране 15/10;
Пелеш (Pelles) Деметер, пешадинац
6/11;
Пелешћук, ратни заробљеник 22/21;
Пензеш (Penzes) Иштван, тобџијски
подофицир 3/1;
Пенч (Pencs) Николаус, пешадинац
19/20;
Перењи (Perenyi) Ханјрих, 7/23;
Перетић Фрања, војник задужен за
снабдевање хране 22/16;
Перичић Иван, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Перковић Никола, коњаник 19/19;
Перушић Јакоб, пешадинац 19/52;
Петар, краљ Србије 1/1; 7/5;
Петершелка (Peterschelka) Франц,
пешадинац 10/17;
Петковић Коста, мештанин Београда
3/3;
Петричко (Petricsko) Мирко, поручник дезертер 2/3;

Петров Светко, тобџија последње
одбране 7/6;
Петровић Алекса, гонич стоке 23/25;
Петровић Александар, пешадинац
12/29;
Петровић Божо, коњски надзорник
9/11;
Петровић Васа, српски војник 22/17;
Петровић Димитрије, српски поданик
3/9;
Петровић др Милан, директор болнице, професор 1/11;
Петровић Иван, мештанин Сурчина
21/22;
Петровић Никола, пешадинац 15/5;
Петровић Живан, пешадинац 23/5;
Петровић Живан, цивилни кочијаш
15/11;
Петровић Недељко поручник 2/3;
Петровић Трајко, српски поданик 3/6;
Пецков Матија, пешадинац 16/42;
Печник (Pečnik) Јосип, тобџија 3/23;
Пешић Стана, становница Београда
3/7;
Пинтовић Мирко, прота 20/35;
Пипинић Мато, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Пирву (Pirvu) Петру, пешадинац
19/18;
Писаревић Милан, тобџија 11/2;
Писаревић Сава, коњаник 8/19;
Пискулић Иван, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Пишта (Pista) Јожеф, пешадинац
13/10;
Плескањ (Pleszkany) Мате,
пешадинац 7/22;
Плечас Јула, мештанка Мирковаца
10/35;
Подесл (Podesl) Лудвиг, војник 21/3;
Пол (Pohl) барон, поручник 23/30;
Полак (Pollak) др Јулијус, поручник
20/11;
Полаковић Антон, пешадинац 10/2;

Пољак (Polyak) Антон, цивилни
радник последње одбранe 10/13;
Поп (Popp) Карл, разводник 20/16;
Попин Сава, пешадинац 11/12; 21/24;
Попин Софија, мештанка Мирковаца
10/35;
Попов Јован, пешадинац 11/5;
Попов Милош, отац војника
пешадинца 11/5;
Попов Раде, брат војника пешадинца
11/5;
Поповић Аца, војник 21/15;
Поповицки, Влада, цивилни радник
21/8;
Порц (Portz) Јакоб, пешадинац 19/56;
Правдић Давид, коњаник 18/24;
Прајс (Preisz) Маћаш, каплар 15/4;
Прангашевић Станко, резервни
пешадинац 8/10;
Прангашевић Стојан, војник 8/10;
Преглеј Антон, водник 11/9;
Прекодравац Антон, пешадинац 17/2;
Просаница Мијо, пешадинац 18/4;
Псенишњак, Андрија, мештанин
Петроварадина 2/4;
Пужић Стева, резервни пешадинац
1/1;
Пулај (Pulai) Јожеф, пешадинац 11/6;
Пурда (Purda) Ференц, пешадинац
19/69;
Пурић Данијел, коњаник 12/15;
Пуцко Јосип, командир жандармерије
15/27;
Пушкаревић Душан, цивилни
кочијаш 11/23;
Пфаф (Pfaff) Михаел, кондуктер
транспорта
Р
Радаковић Сава, пешадинац 16/13;
Радановић Драгутин, пешадинац
17/25;
Радивојевић Душан, пешадинац
16/17;
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Радивојевић Петар, посилни 8/8;
Радивојић Петар, цивилни кочијаш
12/21;
Радивојшић Јован, коњаник 15/21;
Радисављевић Миле, сапер 13/33;
Радишић Сава, пешадинац 21/33;
Радлер (Radler) Георг, ловац 3/7;
Радмановић Живан, коњаник 14/39;
15/30;
Радмановић Јован, пешадинац 23/6;
Радо (Rado) Вилхелм, командант
потпоручник 7/14; 23/18;
Радован Стефан, тобџија 14/31;
Радовац Живан, пешадинац 14/38;
Радовац Јелена, супруга пешадинца
14/38;
Радован Филип, кочијаш 6/1;
Радовановић власник фијакера 14/15;
Радовановић Ђорђе, пешадинац 12/3;
Радовановић Стеван, тобџија 11/30;
Радовановић Стефан, коњаник 13/7;
Радовчић Антон, пешадинац 19/51;
Радојчић Рада, коњаник 15/17;
Радомировић Грга, пешадинац 16/19;
Рајсингер (Reisinger) др Михаел, командант, виши поручник 21/14;
Рајтер (Reiter) Антон, војник
превозник 14/3;
Рајхарт (Reichart) Валерија,
гостионичарка 7/8;
Раминг (Raming) Јозефина,
полусестра војника Рајтера 14/3;
Рамус (Ramusz) Насиа, радник
последње одбране 9/13;
Ранисав Влада, коњаник 15/15;
Ранковић Михајло, српски ратни
заробљеник 21/12;
Ракин Која, сапер 17/8;
Ракић Маријан, коњаник 16/25;
Ракић Марко, пешадинац 17/21;
Ракоши (Rakosi) Золтан, санитетски
војник 10/1;
Ракин Која, сапер 18/12;
Растовић Павле, пешадинац 16/18;

226

Рац (Racz) Јанош, пешадинац 8/1;
Рац (Racz) Тодор, пешадинац 3/18;
Раченко Тимофеј, руски ратни
заробљеник 21/21;
Рашковић Јован, војник последње
одбране 18/13;
Ребергер (Rehberger) Адолф, радник
последње одбране 8/6;
Регис (Regis) Јохан, пешадинац 23/22;
Резац, Пајо, цивилни гонич стоке
20/39;
Резедарић Тереза, проститутка 5/9;
Рељин Живко, пешадинац 16/7;
Ридл (Riedl) Алфред, каплар 23/19;
Ридл (Riedl) Антон, тобџија 4/6;
Ридл (Riedl) Леополд, тобџија 6/3;
Ристић Митар, цивилни кочијаш
10/26;
Ристић Срето, пешадинац 17/5;
Ројтер (Reuter) проф. др, Фридрих,
вештак 18/10;
Рол (Roll) Георг, пешадинац 20/22;
Роман, Николаус, разводник 19/40;
Роскопф (Rosskopf) поручник 6/1;
Рудић Павле, разводник 16/24;
Рудић Рудолф, хусар 12/11;
Рудорфер (Rudorfer) Антон, морнар
кормилар 2/6;
Ружичка Мирко, пешадинац
последње одбране 19/49;
Руман (Ruman) Јохан, пешадинац 7/8;
Руменчић Блаж, цивилни кочијаш
21/5;
Рундић Љубомир, коњаник 8/19;
Русалим Пасу, Циганин, пешадинац
18/19;
Рутхамер (Rutthammer) Карл,
поручник, командант возног парка
у Новом Саду 23/30;
Рушковић Стефан, војник задужен за
снабдевање 17/26;
С
Сабадош Ђура, власник салаша у

Општини Опатовац 17/10;
Сабо (Szabo) Виктор, санитетски
војник 8/5;
Сабо (Szabo) Иштван, пешадинац
23/29;
Сабо (Szabő) Михаљ, пешадинац
2/10;
Савина, Иван, цивилни кочијаш 12/6;
Савковић Јован, цивилни кочијаш
19/33;
Сајферт (Szeifert) Јохан, водник 3/1;
Салдђони (Saldoni) Људевит,
пешадинац 15/31;
Самарчевић Стево, тобџија 19/34;
Самлајлић Хинко, трговац 21/1;
Сандић Живан, српски поданик 4/2;
Сачек, Паул, пешадинац каплар 13/23;
Свади (Svada) Јозеф, морнар 6/6;
Светић Вид, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Свирачевић Тодор, сапер 17/1;
Свориновић Петар, морнар 6/6;
Себени (Szebeni) Ђерђ, војника 18/3;
Седер Ана, мештанка (Сремских)
Карловаца 18/10;
Сеић Авдо, пешадинац 4/4;
Секезовић Петар, цивил последње
одбране 16/1;
Секереш (Szekeres) Јанош, пешадинац 7/14;
Секулић Лазар, пешадинац 15/26;
Секулић Раде, пешадинац 19/25;
Сеп (Szep) Јозеф, разводник 22/7;
Сермитов (Sermitow) Иван, руски
заробљеник 16/44;
Сехак (Sehak) Антон, поручник 1/5;
Сијак Живан, коњаник 14/42;
Силађи (Szilagyi) Ђула, каплар 13/29;
Силбашки, Милан, пешадинац 13/18;
Симин Рада, пешадинац 14/17;
Симић Алија, пешадинац 14/25;
Симић Љубомир/Милорад , српски
поданик 4/2;
Симић Сава, пешадинац 21/11;

Симон Лие, пешадинац 18/25;
Сиренко (Sirenko) Михаило, руски
ратни заробљеник 20/6;
Скала (Skаlla) Антон, тобџијски
подофицир 23/20;
Скандерић Јулиус, водник 8/21;
Скарић Ђуро, разводник 17/23;
Скацел (Skacel) Мориц, тобџија 4/6;
Скокић Вука, сестра војника 7/5;
Скокић Милош, војник, припадник
магацина за снабдевање храном
7/5;
Слифре (Szlifrö) Терезија, супруга
пешадинца 22/14;
Смицкиевиц (Smieszkiewitz) Јан,
морнар пароброда „Inn” 6/15;
Смољановић Коста, војник превозник
13/5;
Смољановић Сава, цивилни кочијаш
12/22;
Снида (Sznida) Мишо, пешадинац
1/16;
Соколовић Ризван, војник 3/29;
Сомбати (Szombaty) Јожеф, тобџија
21/19;
Сомборац Рада, пешадинац 16/4;
Соњи (Szönyi) Шандор, каплар 23/29;
Спајић (Spaits) Антон, цивилни
радник 20/20;
Сретиновић Загорка, сељанчица
22/17;
Сретиновић Ката, сељанчица 22/17;
Станисављевић Живан, пешадинац
16/16;
Станић Илија, пешадинац 19/39;
Станков Вукашин, коњаник 19/46;
Станковић Љубомир, тобџија 11/4;
Станојловић Михајло, мештанин
3/13;
Станчић Стефан, водник у радионици
аутомобила у Новом Саду 10/27;
Старна (Sztarna) Елвира,
неговатељица 12/5;
Стевановић Марица, мештанка
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Брезјака 4/2;
Степановић Велимир, пешадинац
16/20;
Стејић Стефан, пешадинац 1/17;
Степанов Александар, цивилни
кочијаш 13/16;
Степанов Симјонович Афанас, руски
ратни заробљеник 17/17;
Стефанов Илија, стражар мртве
страже 7/16;
Стефановић Никола, сапер 19/21;
Стискало Мато, кочничар железнице
13/15;
Стојан др., лекар асистент 21/27;
Стојановић Лазо, пешадинац 17/30;
Стојановић мајор, командант задужен
за ратне заробљенике 17/17, 18;
Стојановић Никола, пешадинац 15/14;
17/4;
Стојановић Перо, тобџија 13/26;
Стојановић Петар, санитетски војник
10/3;
Стојанчев Јоца, разводник 19/57;
Стојшић Милош, пешадинац 1/11;
Стојшић Младен, коњаник 13/20;
Стојшић Теодор, каплар 11/25;
Страдерски Петар, пешадинац 10/11;
Страјнић Светозар, пешадинац 8/21;
Стрбачки Ранко, тобџија 13/31;
Сухајда (Suhajda) Михаел, посилни
6/4;
Сучи (Suchy) Венцел, подофицир.
4/10;
Сучи (Suchy) Штефани, мештанка
Петроварадина и супруга подофицира 4/10;
Т
Тајеровић Хусо, жандар 3/10;
Танасин Стефан, пешадинац, 23/31;
Танасковић Рајко, српски ратни
заробљеник 21/12;
Теофановић Перa, становник
Пачетинe 10/6;
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Теодор Тепић, пешадинац 11/8;
Тинтор Љубомир, коњаник 15/20;
Ткалчевић Мијо, тобџија 18/6; 19/3;
Тобиаш (Tobias) Штефан, пешадинац
7/15;
Томић Дмитар, цивилни радник
последње одбране 22/19;
Томић Јосип, власник крчме у Старој
Пазови 17/27;
Тонч (Toncs) Јохан, пешадинац
последње одбране 18/3;
Тордаи (Tordai) Михаљ, пешадинац
последње одбране 8/2; 13/9;
Тот (Toth) Андраш, војник превозник
15/13;
Тот (Toth) Јожеф, пешадинац 12/23;
Тот (Toth) Михаљ, каплар 5/8;
Тофети Паскал (Pasquale Toffeti),
пешадинац 19/5;
Трифан Јанош, војник 13/29;
Трифуновић Радован, санитетски
војник 19/68;
Тростлер (Tröstler) Вилхелм, војник
6/2;
Турек Лудвиг, војник 17/28;
Туцић Антон, цивилни радник
последње одбране 10/31;
Ћ
Ћирић Светозар, каплар 1/8;
Ћирла (Tyirla) Никола, пешадинац
5/6;
Ћосић Алојз, коњаник 14/7;
Ћосић Сава, пешадинац 14/8;
Ћурић Милан, цивилни кочијаш
12/18;
Ћурчин Миливој, пешадинац
последње одбране 10/4;
Ћурувија Михајло, коњаник 14/35;
У
Угарчић Лазар, пешадинац 18/7;
19/12;
Удвари (Udvary) Јожеф, тобџија 10/9;

Уметић Стефан, тобџија 19/29;
Урбих (Urbich) Јарослав, морнар 6/6;
Уршпаха (Urspach) Хајнрих, инспектор подофицир 7/21;
Ф
Фазекаш (Fazekas) Михаљ, пешадинац 21/18;
Фазлиновић Мухамед, заповедник
десетине 17/32;
Фалица Томо, пешадинац 19/54;
Фамилић Бранко, војник превозник
19/30, 44;
Фара (Fara) Илие, тобџија 14/23;
Фараго (Farago) Јозеф, радник
последње одбране 16/34;
Фаркаш (Farkas) Михаљ, пешадинац
2/8;
Фашингер (Faschinger) Карл, посилни
10/7;
Фелдер (Felder) Јохан, каплар 5/4;
Фењеш (Fenyes) Лајош, командант
страже 11/27;
Ференц (Ferenc) Финта, мештанка
места Чаковци 10/32;
Ференчек Фрања, становник
Петроварадина 23/25;
Фиалка (Fialka) заставник 6/4;
Филеп (Fülöp) Јанош, радник
последње одбране 9/29;
Филеп (Fülöp) Карољ пешадинац
последње одбране 17/28;
Филип (Filip) Емерих, војник
превозник 11/15; 12/28;
Филиповића Мита, рибар и мештанин
Старих Бановаца 13/5;
Фицићан (Ficzityan) Јохан, војник
3/24;
Фишер (Fischer) Андреас, пешадинац
8/3;
Фишер (Fischer) Штефан, чувар стоке
21/25;
Фиштеш (Füstös) Иштван, пешадинац
последње одбране 22/14;

Флореа (Florеa) Николај, пешадинац
19/17;
Фодор Иштван, тобџија 19/8;
Фојерштајн (Feuerstein) Јозеф,
цивилни кочијаш 9/28;
Фолцан (Folcan) Паул, редар 1/20;
Форгач Анча, мештанка Старе Пазове
22/3;
Форкапић Јосип, радник последње
одбране 17/1
Фрајганг (Freygang), власник
сајџијске и златарске радње у
Новом Саду 6/14
Франке (Franke) Хуго, виши официр
22/28;
Франц Фердинанд,
престолонаследник 7/8;
Франциски (Franciszki) Пал, резервни
пешадинац 11/29
Фрања Јосип, цар 3/4;
Фрањековић Лазар, санитетски
војник 20/37;
Фратричевић (Фртичевић) Александар, заповедник десетине 2/4; 5/4;
Фриђеши (Frigyesi) Бела, становник
Новог Сада 23/32;
Фукс (Fuchs) Јозеф, командант страже
пароброда „Inn” 6/15;
Фукс (Fuchs) Јозеф, тобџијски подофицир 7/12;
Фуксбихлер (Fuchsbichler) Јохан,
водник специјалног телеграфског
одељења бр. 5. 5/15;
Фусек (Fussek) Паул, тобџија
последње одбране 15/6;
Х
Хаберл (Haberl) Карл, каплар 3/21;
Хад (Had) Томаш, шофер тобџија
20/17;
Хаднађи (Hadnagy) Јанош, дежурни
стражар 17/17, 18;
Хајгел (Heigel) Ђулa, пешадинца 10/3;
Хајмлингер (Heimlinger) власник
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гараже 10/25;
Хајнал (Hajnal) Петар, каплар
последње одбране 22/14;
Хајош (Hajos) др., штапски лекар
10/1;
Халас (Halasz) Ида, љубавница
војника пешадинца 11/17;
Хамперл (Hamperl) Евегнија,
мештанка Земуна 21/36;
Харди (Hardi) Јозеф, цивилни радник
22/26;
Хардон Антон, војник 20/4;
Хардон Катарина, мајка војника 20/4;
Харсшањ (Harsany) Лајош, водник
21/10;
Хати (Hati) Јулиана, служавка 13/29;
Хафнер (Hafner) Албин, тобџијаоружар 7/17;
Хаусштетер (Hausstädter) Јозеф,
пешадинац 7/11;
Хафнер (Haffner) Лудвиг, мајор 3/26;
Хацкен (Hatzken) Јозеф, пешадинац
последње одбране 18/17;
Хегел (Hegel) Франц, тобџија 7/23;
Хелм (Helm) др. Роберт, поручник
11/3;
Хергет (Herget) Хајнрих, каплар 7/14;
Херман (Hermann) Винко, цивилни
радник 13/22;
Херман (Hermann) Јохан, пешадинац
5/10;
Херстаревић Жарко, тобџија 11/13;
Хил (Hill) Георг, ратни заробљеник
9/21;
Хил (Hiel/Hill) Франц, тобџија
последње одбране 7/9;
Химфи (Himfy) Виктор, тобџијски
подофицир 22/25;
Хoдoвањи (Hodovanyi) Андор, наредник 20/30;
Хомбер (Homber) Петер, столар 21/23;
Хорват Иван, каплар 15/2;
Хорват (Horvath) Јанош, сведок
силовања 13/29;
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Хорват (Horvath) Лаjош, радник
последње одбране 20/18;
Хоркај (Horkay) Бела, добровољац
каплар 21/27;
Хофман Адолф, лекар регименте
последње одбране 16/10;
Хофман (Hoffmann) Јохан, пешадинац
8/16;
Храбров Ловре каплар, припадник
последње одбране 9/27;
Хуф (Huff) пионир 20/22;
Хуцли (Hutzli) Јозеф, хусар 21/37;
Ц
Цајнко (Cajnko) Фрања, наредник
22/26;
Цегледи (Czegledi) Миклош, регрут
последње одбране 3/25;
Цибулка, Фрајхер фон (Freiher von
Czibulka) Aлфонзо, поручник 5/9;
Цигањ (Czigany) Габор, ловац 19/42;
Цимер (Zimmer) Иван, тобџија 23/5;
Цинер (Zinner) Штефан, тобџија
последње одбране 6/13;
Цорман (Zormann) Петер, пешадинац
15/25;
Црњак, Света, пешадинац 10/30;
Ћ
Ћелић Милан, мештанин Бршадина
22/25;
Ч
Чак (Csak) Штефан, пешадинац 10/8;
Чаки (Csaki) Иштван, мештанин
Футога 20/5;
Чакмак Љубомир, шогор војника
пешадинца 21/11;
Чаленић Петар, каплар 10/21;
Чанко, Андраш, пешадинац 10/29;
Чанчар, Зајко, земљорадник 13/21;
Червенак (Cservenak) посилни 20/10;
Чернек (Csernek) Јанош, војник
последње одбране 23/27;

Чеслар (Cseszlar) Иштван, пешадинац
2/19; 4/11;
Чибри (Csibri) Бела, пешадинац
18/18;
Чизмар (Čizmar) Михајло, пешадинац
9/24;
Чики (Csiki) Јозеф, војник последње
одбране 23/10;
Чипкар (Csipkar) Јурај, пешадинац
1/8;
Чичак Иван, пешадинац 17/31;
Чоаш Иван, разводника 20/21;
Чобановић Светозар, пешадинац 1/2;
Чобић Ладислав, разводник 23/19;
Чокан (Csokán) Јанош, пешадинац
2/2;
Чонка (Csonka) Иштван, војник
последње одбране 17/6;
Чопковић Петар, пешадинац 19/58;
Чорз (Csörz) Јанош, гостионичар
13/11;
Чорна (Csorna) Јанош, пешадинац 4/3;
Чортан Јован, пешадинац 16/14;
Чубински Василевич Васили, руски
ратни заробљеник 17/18;
Чудо (Czudo) Јохан, војник 20/7;
Ш
Шајновић Јован, каплар 1/20;
Шаломон (Salomon) Геза, отправник
железничке станице 16/34;
Шантовац Гавра, пешадинац 19/15;
Шара (Sara) Илона, мештанка Темерина 5/12;
Шаркањ (Sarkany) Јанош, војник превозник 10/23;
Шваб (Schwab) Рудолф, командант
жандармерије 5/13;
Швалб (Schwalb) Мано, наредник
20/24;
Шебешћен (Sebestyen) Иштван, пешадинац последње одбране 16/44;
Шегота Марија, супруга столара
22/22;

Шерер (Scherrer) Јохан, капeтaн,
командант пароброда „Kereskedes”
12/17;
Шимоњи (Simonyi) Антал, пешадинац последње одбране 19/48;
Шинк (Schink) Емил, пешадинац
23/8;
Шмид (Schmied), поручник 6/1;
Шнајдер (Schneider), пешадинац 8/4;
Шнајдер (Schneider) Антон, 20/37;
Шницлер (Schnitzler) Карл/Драгутин,
пешадинац 3/27;
Шоман (Schomann) Штефан, становник Новог Сада 10/18;
Шoмођ (Somogy) Андраш, тобџија
5/14;
Шосбергер (Schossberger) Леополд,
поручник последње одбране 20/29;
Шпинена (Spinena) Георг, санитетски
војник 11/9;
Шпицер (Spitzer) Лајош, коњаник
16/8;
Штајн (Stein) Андор, клавијатуриста
1/10;
Штајнер (Steiner) Марија, продавачица хране и пића у кантини војске
12/20;
Штафел (Staffel) Јохан, пешадинац
2/16;
Штерк (Störk) Ђерђ, војник 13/29;
Штерна (Stern) др., лекар 10/7;
Штерн (Stern) Адолф, инжењер поручник 9/25;
Штец (Stec) Лудвиг, чувар логора
ратних заробљеника 22/21;
Штимац Андрија, полицајац 23/16;
Штифел (Stiefel) Адам, наредник
20/40;
Штокингер (Stockinger) тобџијски
подофицир 6/3;
Штрауб (Straub) Стефан, кочијаш
последње одбране 14/15;
Штулмилер (Stuhlmüller) Франц,
морнар 5/13;
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Штрба (Strba) Данијел, мештанин
Футога 20/5;
Штромар Филип, радник последње
одбране 20/21;
Шуберт (Schubert) Рудолф, виши
кондуктер 9/28;
Шубица (Subicza) Жива, цивилни
радник последње одбранe 10/14;
Шулдаи (Sulday) Јожеф, каплар 12/5;
Шулер (Schuller) Карл, поручник
у пензији 11/3;
Шумахер (Schumacher), пешадинац
20/22;
Шустер (Schuster) Јозеф, пешадинац
1/18;
Шушњар Стево, коњаник 10/34;
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ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

А
Абара (срез Нађмихаљ, Земплинска
жупанија) 21/27;
Адашевци (срез Шид, Сремска
жупанија) 12/18;
Адрија, улица (Adriagasse, Земун)
21/14;
Акер, улица (Ackergasse, Земун) 21/14;
Алмаш (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 17/26;
Алмошд (Almosd, срез Секељхид,
Бихарска жупанија) 10/35;
Алшовенице (Alsovenice, срез
Шаркоњи, жупанија Фогараш)
19/20;
Алшолевo (Alsolöwo, срез Фелшеер,
Ваш жупанија) 3/1;
Алшонца (Аlsoncza, срез Алшоарпаш,
жупанија Фогараш) 19/11;
Алшоорбај (Alsoorbaj, срез Нађењед,
Бекешка жупанија) 9/13;
Америкa 7/5; 9/27;
Анина (срез Оравица, Крашо-северинска жупанија) 15/36;
Антуновац (срез Пакрац, Пожешка
жупанија) 19/49;
Апатин (Бачко-бодрошка жупанија)
1/21; 6/10; 14/27;
Арад 1/9; 2/4; 4/7, 8; 5/4, 6;
Аустро-Угарска монархија 20/34;
Ач (Аcs, срез Гестеш, Комаромска
жупанија) 21/19;
Б
Бад Ишл (Bad Ischl, Горња Аустрија)
21/2;
Баден, срез у Доњој Аустрији 14/3;
Баја (Бачко-бодрошка жупанија) 2/19;
4/11; 7/11; 8/13; 9/25;
Бајмок (срез Бачалмаш, Бачко-бо-

дрошка жупанија 10/31; 16/2;
20/25;
Бајот (Естергомска жупанија) 20/10;
Балажтелке (Balazstelkе, срез Дичесентмартон, Кишкикилска
жупанија) 19/40;
Банова Јаруга (срез Новска, Пожешка
жупанија) 10/3; 14/4;
Бановци (срез Брод, Пожешка
жупанија) 14/7;
Баноштор (срез Илок, Сремска
жупанија) 13/18;
Бараћи (Босна) 17/19;
Барачка (Nagybaracska, срез Баја, Бачко-бодрошка жупанија) 15/16;
Батајница (срез Земун, Сремска
жупанија) 2/1; 3/24; 10/9; 12/2;
13/14; 16/10; 22/11, 12;
Батковић (Босна) 8/10;
Бачалмаш (Bacsalmas, Бачко-бодрошка жупанија) 2/21; 9/29;
Бачка 23/31;
Бачка Паланка, види Паланка
Бегеч (срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија) 9/11, 39; 13/32,
Бежанија (срез Земун, Сремска
жупанија) 11/30; 12/3; 13/7;
Бежанијско поље, срез Земун 14/15;
Бежанија (срез Земун, Сремска
жупанија) 11/30; 12/3; 13/7;
Бежанијско поље, срез Земун 14/15;
Бездан (срез Сомбор, Бачко-бодрошка
жупанија) 10/20;
Белај (срез Огулин, Модрушкоријечка жупанија) 19/6;
Белајци (Босна) 10/13,
Белегиш (срез Стара Пазова, Сремска
жупанија) 15/10; 16/10, 12, 13, 14,
15, 18;
Белењеш (Belenyes) 4/3;
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Бело Блато (Erzsebetlak, срез Велики
Бечкерек, Торонталска жупанија)
21/6;
Бело Брдо (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 11/12; 17/8; 18/12;
Бело Поље 9/15;
Бело Село (срез Брод, Пожешка
жупанија) 19/59;
Београд 3/2-9, 21, 26, 28; 4/1; 9/9, 14,
17; 10/21; 11/31; 17/20, 34; 21/31;
22/12, 15, 17;
Беочин (срез Илок, Сремска
жупанија) 21/20, 21; 22/19, 20;
Беретћоујфалу (Beretyuujfalu/
Berettyóújfalu, Бихарска жупанија)
13/11;
Беркасово (срез Шид, Сремска
жупанија) 11/25;
Берки (срез Широка, Шарошка
жупанија) 8/16;
Берловина (Љубовија) 3/29;
Беч 4/6; 5/10; 6/2, 3, 12, 15; 7/3; 9/25;
10/28; 11/3; 20/2, 7; 21/3;
Бечеј (Obecse, Бачко-бодрошка
жупанија) 16/7;
Бечмен (срез Земун, Сремска
жупанија) 20/7; 21/22; 23/31;
Бешка (срез Стара Пазова, Сремска
жупанија) 11/13; 16/16; 19/28;
21/32; 22/9;
Бешеново (срез Ириг, Сремска
жупанија) 21/5;
Билаловац (Босна) 7/7;
Билећа (Херцеговина) 14/37;
Биље (Приморска) 20/12;
Бистрица (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 9/1;
Бихарнађбајом (Biharnagybajom, срез
Шарет, Бихарска жупанија) 2/12;
3/25;
Бихарпушпек (Biharpüspök, срез
Зенхал, Бихарска жупанија) 2/10;
Бишкупец (Вараждинска жупанија)
20/35;
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Бјеловар 14/37; 22/28;
Бјељина (Босна) 5/2;
Богшанбања (Bogsanbanya, срез
Богшан, Крашо-северинска
жупанија) 7/1;
Бођани (Bogyan, срез Оџаци, Бачкободрошка жупанија) 21/33;
Бозеш (Bozes, срез Ђула, Бекешка
жупанија) 9/13,
Бољевци (срез Земун, Сремска
жупанија) 9/13; 21/31;
Боровa (срез Вировитица, Вировитичка жупанија) 19/67;
Борово (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 16/7; 19/35;
Боршод (Borsod, срез Баја, Бачко-бодрошка жупанија) 10/2;
Босна и Херцеговина 20/34;
Ботош (срез Велики Бечкерек, Торонталска жупанија) 7/16;
Бошњаци (срез Жупања, Сремска
жупанија) 14/40; 16/30; 19/7;
Брачиновци (срез Жупања, Сремска
жупанија) 19/52;
Брашов (Kronstadt, Трансилванија)
2/6; 20/1;
Брезјак 4/2;
Брестач (срез Рума, Сремска
жупанија) 14/5, 11;
Брод (Славонски) 9/9; 14/37; 19/31;
21/25; 22/12;
Броћанац (Далмација) 18/4;
Брун (Brünn/ Брно, Моравска) 18/25;
Брчино (срез Брод, Пожешка
жупанија) 19/39;
Брчко (Босна) 3/27; 20/31;
Бршадин (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 8/19–22; 9/3, 5, 7, 11,
23–25; 10/10, 16, 23, 24, 30, 33,
34; 11/1, 2, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 21,
22, 24; 12/2, 3, 5, 8, 9, 11–15, 19,
24–26, 29, 30; 13/3, 4, 7, 15, 18–20,
23–27, 30–33; 14/1, 2, 5–13, 16–21,
26–36, 38–42; 15/1–3, 5, 8, 10,

14–21, 23–28, 30– 35; 16/1–5, 7– 9,
30, 32, 33, 35, 37–43; 17/2, 4, 5, 8,
9, 12–15, 19, 23–25, 28, 29, 31–33;
18/1, 2, 4–9, 12, 14–16, 20, 21,
23, 24; 19/2–9, 12–16, 21, 23–26,
28–46, 48, 50–69; 20/33, 34, 36, 37;
21/2, 13, 19, 25, 28, 33, 34; 22/15,
22, 25;
Бугарска 12/17;
Будакеси (Budakeszi, Пилишки доњи
срез, Пештанска жупанија) 2/9;
Будафок (Пилишки доњи срез, Пештанска жупанија) 6/8; 13/1;
Будимпешта 1/12, 21; 4/6; 5/14; 6/8,
9, 13; 7/3, 20; 9/5, 19; 10/1, 10, 27;
11/18, 25, 29; 12/7, 10; 13/1; 14/26,
28, 32; 16/39, 43; 19/50; 20/1;
21/10;
Буђановци (срез Рума, Сремска
жупанија) 16/10, 20; 17/33; 18/13;
19/62; 20/4;
Бузашбешење (Buzás-Besenyő, срез
Раднот, Кишкикилска жупанија)
18/1;
Бузет (срез Глина, Загребачка
жупанија) 18/15;
Буковац (срез Стара Пазова, Сремска
жупанија) 2/5; 23/18, 20;
В
Вајгелсдорф (Weigelsdorf, Доња
Аустрија) 22/15;
Валкањ (Vаlkany, срез Нађ Сент
Миклош, Торонталска жупанија)
16/31;
Ваљево 2/3;
Варта (срез Бјеловар, Бјеловарскокрижевачка жупанија) 19/9;
Васиљево 11/25;
Везирац, брдо на Фрушкој гори 23/2,
20;
Велика Кикинда (Nagykikinda,
Торонталска жупанија) 5/13; 7/12;
15/11;

Велика Писаница (срез Бјеловар,
Бјеловарско-крижевачка жупанија)
8/15; 17/11;
Велики Варадин (Nagy Varad, Бихарска жупанија) 2/15, 16; 5/5; 11/27;
13/29;
Велики Грђевац 11/4;
Велико Село 4/2;
Велишко (Македонија) 3/3;
Венац (Фрушка гора) 1/7;
Вера (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 10/19; 12/13; 15/14, 19,
23; 17/4; 19/24;
Визић (срез Илок, Сремска жупанија)
7/5; 21/11;
Винковци (Сремска жупанија) 6/7, 16;
8/12; 9/8; 10/32; 12/6; 14/4; 15/9;
17/30, 34; 21/2; 22/7;
Вировитица 10/6;
Вишау (Wischau, Чешка) 4/6; 7/13;
Вишњицa (срез Иванец, Вараждинска
жупанија) 14/37;
Вођинци (срез Винковци, Сремска
жупанија) 11/18;
Војка (срез Стара Пазова, Сремска
жупанија) 1/3; 16/10, 17; 21/5;
Војновeц (Вараждинска жупанија)
15/7;
Волавиелка (Wola wielka, Галиција)
10/37;
Вратно-Виница (Вараждинска
жупанија и срез) 5/2;
Врбава 22/22;
Врбас (срез Кула, Бачко-бодрошка
жупанија) 21/28;
Врдник (срез Ириг, Сремска
жупанија) 7/10;
Врејцовић, Општина у Србији 21/12;
Врњачка Бања 17/7;
Вршац 5/5; 14/23;
Вука (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 20/25;
Вуковар 3/27; 9/2, 3, 22, 23; 10/7, 30;
15/8, 28,; 17/13; 19/37; 21/13;
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Вучевци (срез Ђаково, Вировитичка
жупанија) 19/55;
Г
Габош, пустара (Puszta Gabos) код
Вуковара 15/6;
Гајдобра (срез Паланка, Бачко-бодрошка жупанија)10/30;
Галдово (срез Сисак, Загребачка
жупанија) 19/19;
Галиција 23/19, 28;
Гарчин (срез Брод, Пожешка
жупанија) 8/12;
Гашинци (срез Ђаково, Вировитичка
жупанија 11/24; 13/23;
Гербоц (срез Бозович, Карашо-северинска жупанија) 18/22;
Герсдорф (Чешка) 2/17;
Главна, улица (Земун) 22/6;
Гложан (Dunagalos, срез Нови Сад,
Бачко-бодрошка жупанија) 1/8;
Голубинци (срез Стара Пазова, Сремска жупанија) 16/10, 11, 19, 21, 22,
27; 17/7; 18/20; 19/46; 23/4;
Горичка (срез Двор, Загребачка
жупанија) 17/21;
Горња Дубица (Босна) 14/44;
Горњи Лапац (Личко-крбавска
жупанија) 16/5;
Горњи Младеновац 13/6;
Горњи Свилај (Босна) 13/21;
Грабово (срез Илок, Сремска
жупанија) 19/38;
Грабовци (срез Рума, Сремска
жупанија) 6/1; 15/12;
Грабовци (Босна) 20/32;
Грац (Штајерска) 10/25;
Гргуревци (срез Митровица, Сремска
жупанија) 13/33;
Грк (срез Митровица, Сремска
жупанија) 12/15;
Гродек (Галиција) 5/5;
Гроснондорф (Grossnondorf, Доња
Аустрија) 8/6;
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Гунт (Корушка) 3/12;
Гушће (срез Сисак, Загребачка
жупанија) 23/13;
Д
Далмација 11/23;
Даљ (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 13/9; 14/9, 30; 15/33;
16/42; 17/5, 12;
Дарваш (Darvas, срез Беретћоујфалу
Бихарска жупанија) 4/10;
Дарда (срез Барањавар, Барањска
жупанија) 22/12;
Дарувар (Пожешка жупанија) 15/31;
Даутово (Dávod, срез Баја, Бачко-бодрошка жупанија) 19/61;
Деблинг (Döbling), део града Беча 4/6;
Дервента (Босна) 20/34;
Десинић (срез Преграда,
Вараждинска жупанија) 22/16;
Деспотово (Ur Szentivan, срез Нови
Сад, Бачко-бодрошка жупанија)
1/17; 11/12; 21/24;
Детроит (Америка) 7/5;
Деч (срез Земун, Сремска жупанија)
22/1;
Деч (Decs, Средишњи срез, Толна
жупанија)
Дивош (срез Митровица, Сремска
жупанија) 17/20; 19/63;
Добановци (срез Земун, Сремска
жупанија) 20/32;
Добра (Пољска) 11/3;
Добринци (срез Рума, Сремска
жупанија) 14/38; 18/8;
Доље (Крањска) 12/27;
Дрвеник (Далмација) 7/18;
Дреновац (срез Глина, Загребачка
жупанија) 9/6;
Дрљаче (срез Петриња, Загребачка
жупанија) 16/3;
Дружетић 3/13;
Дубовац (срез Ковин, Тамишка
жупанија) 9/14;

Дунав, река 6/5; 20/12, 19, 28, 30;
Дунавска, улица (Земун) 21/36;
Дунавска, улица (Нови сад) 6/12;
10/18;
Дунасердехељ (Dunaszerdahely, Пожунска жупанија) 17/10;
Ђ
Ђаково (Вировитичка жупанија)
19/48; 20/25;
Ђер 3/1; 16/8;
Ђерђсентмиклош (Gyergyöszentmiklos, Чик жупанија) 20/33;
Ђeрсабатхеђ (Györszabthegy, Ђерска
жупанија) 2/18;
Ђурђанци (срез Ђаково, Вировитичка
жупанија) 13/24;
Ђурђево (срез Жабаљ, Бачкободрошка жупанија) 11/10; 13/4;
15/3;
Е
Еберсрајт (Ebersreith, Доња Аустрија)
14/43;
Еберштајн (Eberstein, Корушка) 2/7;
Егер (Хевешка жупанија) 10/15;
Елек (Арадска жупанија) 10/18;
Елц (Eltz), место заробљеничког
логора 15/6;
Ердевик (срез Илок, Сремска
жупанија) 19/34;
Ердут (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 17/29;
Есед (Öszod, срез Ленђелтоти, Шомођ
жупанија) 20/19;
Ж
Жабаљ (Бачко-бодрошка жупанија)
12/29; 13/27, 34; 14/16, 21; 16/37;
21/34;
Жабница (Крањска) 3/23;
Жарковац (срез Сомбор, Бачкободрошка жупанија) 14/17;
Живике, код Лучана, срез Пожега
11/11;

Жупања (Сремска жупанија) 17/17,
18, 30;
Жупањевац 22/17;
З
Загреб 4/9; 8/15; 15/2; 16/10; 20/4, 15;
21/19; 22/28;
Земун (Сремска жупанија) 1/20; 2/1;
3/1, 24, 26, 28; 4/1; 6/9, 10; 8/18;
10/5, 9; 14/15; 15/21; 19/21; 20/31,
35, 40; 21/1, 2, 4, 14, 15, 35, 36;
22/6, 8, 9, 15, 18, 28; 23/26;
И
Ивањица 12/4;
Илинци (срез Шид, Сремска
жупанија) 15/20, 34, 35;
Илинча (срез Шид, Сремска
жупанија) 15/34, 35;
Илок (Сремска жупанија) 19/26; 22/2;
Илочка (Ilocska, срез Барањавар,
Барањска жупанија) 8/8;
Инђија (срез Рума, Сремска
жупанија) 2/1; 3/18; 7/3; 9/8; 13/34;
14/3; 23/5;
Инсбрук (Тирол) 5/7; 21/2;
Ириг (Сремска жупанија) 2/20; 8/19;
11/2; 12/16; 19/13; 20/24; 23/17;
Ј
Јазак (срез Ириг, Сремска жупанија)
7/10;
Јаково (срез Земун, Сремска
жупанија) 22/4;
Јакшић (Пожешка жупанија и срез)
12/24;
Јанковац (Janoshalma, срез Бачалмаш,
Бачко-бодрошка жупанија) 7/15;
Јасеновац (срез Сисак, Загребачка
жупанија) 20/36;
Језков (Галиција) 9/2;
Јене Херцег, улица (Jenö Herczegutca,
Нови Сад) 15/13;
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К
Каменица (срез Ириг, Сремска
жупанија) 2/2; 4/11; 7/10; 11/23;
20/26; 21/30; 23/24, 28;
Каменичке шуме 11/13;
Каподистриа (Capodistria/ Копар,
Приморска) 7/4;
Карансебеш (Крашо-северинска
жупанија) 9/28; 15/36;
Карловац (Загребачка жупанија) 5/4;
9/27; 20/15; 22/5;
Карловци (Сремски) 5/11, 13; 18/10;
20/12, 39;
Карловчић (срез Земун, Сремска
жупанија) 1/2; 16/36; 17/1;
Каћ (срез Тител, Бачко-бодрошка
жупанија) 1/11; 6/7; 12/19; 14/8;
Качаник 13/14;
Керестењсигет (Keresteinjsziget,
Сибињска жупанија) 18/19;
Керештарјан (Koros Tаrian,
Средишњи срез, Бихарска
жупанија) 5/8;
Керулеш (Kerülös, срез Кишјене,
Арадска жупанија) 20/27;
Кетласбрун (Kettlasbrunn, Доња
Аустрија) 10/17;
Кечкемет (Kecskemet, Пештанска
жупанија) 3/20; 16/29;
Кешмарк (Kesmark) 11/29;
Кисач (срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија) 1/13; 11/29; 14/14;
21/7;
Кишкундорожма (Kiszkundorozsma,
Чонградска жупанија) 19/8;
Кишмарја (Kismarja, срез Салард,
Бихарска жупанија) 12/23; 13/29;
Кишпест (Kispest, срез Пешта, Пештанска жупанија) 17/28;
Клагенфурт (Корушка) 3/12, 7/17;
10/25;
Клатау (Klattau/ Клатови, Чешка) 5/7;
Клековци (Босна) 17/16;
Кленак (срез Рума, Сремска
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жупанија) 2/3; 22/1; 23/16;
Клокочевац (срез Бјеловар,
Бјеловарско-крижевачка жупанија)
18/2;
Клокочевик (срез Брод, Пожешка
жупанија) 15/8; 21/30;
Клостернојбург (Klosterneuburg,
Доња Аустрија) 6/9;
Козла, Општина Копчићи (Босна)
22/5;
Козлук (Босна) 5/2;
Коложвар (Kolozsvar/ Клуж,
Трансилванија) 8/22; 9/12, 25;
Колубара, река 5/8;
Комарно (Галиција) 20/7;
Комаровице (Биала, Шлезија) 8/11;
Комаром 1/13-19; 5/14; 6/8, 9;
Комлетинци (срез Винковци, Сремска
жупанија) 14/2;
Конатице 17/34;
Кончаница (срез Дарувар, Пожешка
жупанија) 15/1;
Копачапати (Kopacsapati, Потиски
срез, Саболч жупанија) 13/9;
Копривна (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 19/23, 25;
Корнојбург (Korneuburg, Доња
Аустрија) 13/15;
Космај, срез 9/14;
Костајница (Загребачка жупанија)
19/54;
Костур (Kostuh) у Грчкој 3/6;
Кочола (Kocsola, срез Домбовар,
Толна жупанија) 13/8;
Кошут Лајош, улица (Нови Сад) 6/12;
Краково (Krakau, Галиција) 6/15;
8/11;
Краљева Велика (срез Новска,
Пожешка жупанија) 13/17;
Краљево 10/28; 11/31;
Краселов (Чешка) 20/17;
Крашо-Борошћан (Krassó Borostyan,
срез Оравица, Крашо-северинска
жупанија) 14/23;

Криваја, Општина 3/11;
Крешинци (срез Ђаково, Вировитичка жупанија) 17/2, 14;
Крештеловац (срез Дарувар, Пожешка жупанија) 17/25;
Крушедол (срез Ириг, Сремска
жупанија) 11/14, 23; 16/24, 28;
23/11;
Крчедин (срез Стара Пазова, Сремска
жупанија) 1/9;
Кукујевци (срез Шид, Сремска
жупанија) 20/37;
Кула (Бачко-бодрошка жупанија)
17/27;
Кулпин (Kölpeny, срез Нови Сад,
Бачко-бодрошка жупанија) 1/1416; 9/11; 21/8;
Купиново (срез Земун, Сремска
жупанија)20/38;
Купусина (Bacs Kertes, срез Апатин,
Бачко-бодрошка жупанија) 7/14;
Кућиште (село на полуострву
Пељешац) 9/17;
Л
Лабатлан (срез и жупанија Естергом)
3/1;
Лазаревац 22/17;
Лазарево (срез Велики Бечкерек,
Торонталска жупанија) 7/16;
Лазе (срез Винковци, Сремска
жупанија) 18/7;19/12;
Лаланц (Lalancz, срез Мориш, Крашосеверинска жупанија) 18/17;
Лаћарак (срез Митровица, Сремска
жупанија) 13/31; 16/40; 19/29;
Лашко (Луг, срез Барањавар,
Барањска жупанија) 13/10;
Леденик (срез Нашице, Вировитичка
жупанија) 15/24;
Лединци (срез Ириг, Сремска
жупанија) 7/21;
Лежимир (срез Митровица, Сремска
жупанија) 15/17;

Лемберг (Лавов, Галиција) 10/21;
Лесковац 9/17;
Лизинг (Liesing, Доња Аустрија)
10/28;
Липовац, пустара (Општина Бршадин) 17/22;
Липовача, железничка станица,
насељено место у саставу града
Вуковара 9/25;
Лиски (Галиција) 8/13;
Лозница 3/10, 11;
Лонкаш (Lonkas, срез Бељенеш, Бихарска жупанија) 13/28;
Лугош (Крашо-северинска жупанија)
15/36;
Лукаран (Далмација) 9/27;
Лунденбург (Брецлав, Моравска)
21/3;
Љ
Љуба (срез Илок, Сремска жупанија)
1/4; 12/16;
Љубљана (Крањска) 18/10;
Љубушки (Херцеговина) 17/32;
М
Мадараш (Bacs-Madoros, срез Бачалмаш, Бачко-бодрошка жупанија)
2/5; 9/29; 10/2; 18/21;
Мађаргeреш (Magyargeres, срез
Ардeд, Сатмарска жупанија)
20/13;
Мађар Хомарог (Magyar Homarog,
срез Мезекерестеш, Бихарска
жупанија) 3/22;
Мађар Печка (Magyar-Pecska, срез
Печка, Арадска жупанија) 6/4;
Мајдан 1/7;
Мала Вашица (срез Шид, Сремска
жупанија) 6/7; 8/20,
Мала Копаница (срез Брод, Пожешка
жупанија) 19/51
Мали Градац (срез Глина, Загребачка
жупанија) 19/66;
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Мали Радинци (срез Рума, Сремска
жупанија) 23/16;
Маркушица (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 13/9;
Марошверешмарт (Marosveresmart,
Жупанија Торда-арањош) 3/18;
Мартинци (срез Митровица, Сремска
жупанија) 8/19; 9/8, 9; 16/1; 19/15;
Матићи (Босна) 20/9;
Матехаза-пуста (Mátéháza-puszta),
железничка станица у Баји 8/13,
Мезарац 3/15;
Мезерш (Mezoors, срез Пуста, Ђерска
жупанија) 8/5;
Мезетеглед (Mezötelegd, срез Велики
Варадин, Бихарска жупанија)
11/27;
Мезокевезд (Mezökövesd, Боршодска
жупанија) 9/24;
Меленци (срез Турски Бечеј,
Торонталска жупанија) 5/3; 11/28;
Мелерсдорф (Möllersdorf) 5/7;
Мехлинг (Möchling, Корушка) 4/5,
Микелака (Арадска жупанија и срез)
4/13;
Мирковци (срез Винковци, Сремска
жупанија) 10/35;
Мистелбаха (Mistelbach, Аустрија)
10/17;
Митровица (Сремска жупанија) 2/17;
5/11; 14/39; 15/8, 30; 19/47; 21/35;
22/17, 18;
Михаљевци (срез Земун, Сремска
жупанија) 15/15;17/1;
Младеновац 10/28;
Моловин (срез Илок, Сремска
жупанија) 16/41; 19/30, 44;
Моноштор (срез Апатин, Бачкободрошка жупанија) 19/60;
Москва 22/10;
Мостар (Херцеговина) 13/2;
Мошорин (срез Тител, Бачкободрошка жупанија) 13/19;
Мункач 11/25;
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Муска (Muszka, срез Вилагош,
Арадска жупанија) 2/2;
Н
Надаљ (срез Жабаљ, Бачко-бодрошка
жупанија) 10/21; 14/18;
Нађбарод (Nagybarod, срез Елешд,
Бихарска жупанија) 4/12,
Нађкањижа (Nagykanizsa, Зала
жупанија) 6/6; 20/18;
Нађсалонта (Бихарска жупанија) 23/3;
Нађсентмихаљ (Nagyszentmihály/
Großpetersdorf, срез Фелшеер,
Ваш жупанија) 11/15; 12/28;
Нашице (Вировитичка жупанија)
19/56;
Негославци (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 13/26; 16/4;
Немачка Паланка (Nemetpalanka, Бачко-бодрошка жупанија) 7/8;
Неметбољ (Nemetboly, срез Мохач,
Барањска жупанија) 8/4;
Нерадин (срез Ириг, Сремска
жупанија) 12/21;
Нештин (срез Илок, Сремска
жупанија) 7/5; 19/4;
Ниш 3/6; 21/5;
Нова Бешенова (Ujbesenyo, срез
Нађ Сент Миклош, Торонталска
жупанија) 18/11;
Нова Градишка (Пожешка жупанија)
8/15; 13/2;
Новаки Оборовски (срез Дуго Село,
Загребачка жупанија) 21/5;
Нова-Ивановск, губернија Тонска у
Русији 17/10;
Нова Пазова (срез Стара Пазова,
Сремска жупанија) 3/24; 12/18;
Нови Врбас (Ujverbász, срез Кула,
Бачко-бодрошка жупанија) 2/8;
Нови Карловци (Сасе, срез Стара
Пазова, Сремска жупанија) 10/5;
16/10, 26; 18/5; 19/47; 21/5;
Нови Пазар 22/16;

Нови Сад 1/6, 7, 10, 11; 2/3, 5, 6, 8,
15; 3/18, 23; 4/4, 7, 13; 5/7, 9, 15;
6/7, 12, 14; 7/6, 8, 10, 15; 8/4, 8,
9, 14, 17; 9/21; 10/18, 21, 27, 38,
39; 11/16, 19–22, 29, 31; 12/9, 10,
14, 23; 13/16; 14/5; 15/13, 18, 22;
17/11; 20/3, 12, 13, 17, 20, 22, 25,
28, 35; 21/2, 23, 26; 22/9, 10, 23, 26;
23/2, 15, 20, 23, 28, 30, 32;
Нови Сланкамен (срез Стара Пазова,
Сремска жупанија) 12/1, 4; 13/6;
15; 21/10;
Нојхаус (Neuhaus, Чешка) 6/9;
О
Оберхолабрун (Oberhollabrunn, Доња
Аустрија) 10/33;
Обреж (срез Земун, Сремска
жупанија) 14/13;
Огар (срез Рума, Сремска жупанија)
3/17; 21/7; 23/7;
Олахапати (Olahapati, Средишњи
срез, Бихарска жупанија) 6/16;
Опатовац (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 17/10;
Оршова (Orsova, Крашо-северинска
жупанија) 9/15; 19/1;
Осијек 8/21; 10/34, 38; 11/11, 17;
12/16; 20/1, 12;
Осове (Моравска) 13/16;
Острово (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 15/5, 9; 18/24;
Оток (срез Винковци, Сремска
жупанија) 9/4;
Оточац (Личко-крбавска жупанија)
22/19, 22;
Оштра Лука (Босна) 13/2;
П
Паланка (Бачка) 1/7; 2/11; 10/30;
13/25; 14/24;
Панониа, улица у Будимпешти 20/1;
Парабућ (Paripas, срез Оџаци, Бачкободрошка жупанија) 9/16; 12/11;

23/1;
Параге (срез Паланка, Бачко-бодрошка жупанија) 12/26;
Параћин 3/8;
Паћ (Paty, Пилишки доњи срез, Пештанска жупанија) 19/42;
Пачетин (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 10/6; 14/25; 15/26; 16/9;
18/16;
Перебе (Perebö, срез Бозович, Крашосеверинска жупанија) 15/36;
Петефијева улица (Petöfigasse, Нови
Сад) 5/15;
Петријевци (срез Осијек,
Вировитичка жупанија) 17/23;
Петриња (Загребачка жупанија)
20/21;
Петроварадин – спомиње се у скоро
сваком предмету
Петроварадин – Мајур – Лудвигов до
(Mayerhof / Ludwigstal/ Ljudevitov
dol) 2/4; 5/7; 23/9;
Петроварадин – Роков до (Rochustal)
7/17;
Петрово Село (срез Кореница, Личкокрбавска жупанија) 18/9;
Петровац (срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија) 20/5;
Петровци (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 19/16;
Печка (Pécska, срез Арад, Арадска
жупанија) 2/2;
Печуј 9/16, 20; 10/32; 11/10; 15/22;
17/6;
Пивнице (Pinczéd/Pinzet, срез Оџаци,
Бачко-бодрошка жупанија) 1/18;
Пилзен (Pilsen, Чешка) 5/13;
Пилишчаба (Piliscsaba, Пилишки
горњи срез, Пештанска жупанија)
23/3;
Пироман (Општина Обреновац) 3/12;
Пирош (срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија) 23/19;
Пишпекфирдо (Püspükfürdö), бања 5/6;
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Плашки (срез Огулин, Модрушкоријечка жупанија) 17/1;
Подгорица (Црна Гора) 14/37;
Подгорје (Штајерска) 15/25;
Пожаревац 3/2, 9;
Пожега (Пожешка жупанија) 16/38;
17/9, 15;
Пожун 8/2; 12/17;
Помаз (Пилишки горњи срез,
Пештанска жупанија) 19/41;
Попинци (срез Земун, Сремска
жупанија) 16/10, 25; 19/33;
Предњи Липовац (срез Нова
Градишка, Пожешка жупанија)
18/6; 19/3;
Прерадовићева, улица у
Петроварадину 20/14; 23/21;
Прибић (срез Јаска, Загребачка
жупанија) 17/31;
Придворце, (Босна) 3/29;
Призрен 3/6, 12;
Приједор (Босна) 9/17;
Прилеп 3/4;
Прњавор 23/11;
Прогар (срез Земун, Сремска
жупанија) 16/23; 20/32;
Прхово (срез Земун, Сремска
жупанија) 3/14;
Птуј (Pettau, Штајерска) 4/9;
Пула 4/5; 5/13, 15;
Путинци (срез Рума, Сремска
жупанија) 15/4;
Пшемисл (Przemysl, Галиција) 17/30;
Р
Рагоч (Ragyolcz) 13/9;
Радановац, насеље крај Суботице
11/26;
Радосавци (срез Слатина, Вировитичка жупанија) 13/22;
Раковац (срез Ириг, Сремска
жупанија)7/10;
Раља 11/31;
Расиња (срез Лудбрег, Бјеловарско-
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крижевачка жупанија) 9/6;
Растошница 10/29;
Ратно поље, северно 20/17;
Рашка 22/16;
Ријека (Fiume) 21/29;
Рожаје 9/14;
Рохустал (Rochustal, Роков До, Петроварадин) 7/17;
Рума (Сремска жупанија) 2/17; 11/23;
16/34; 20/4; 21/2; 23/12;
Румунска граница 21/17;
Русе, лука на Дунаву у Бугарској
12/17;
Русија 7/5; 20/6; 21/17;
Руска Пољска (Russ. Polen) 21/3;
С
Сава, река 14/15; 21/35; 23/26;
Салка (Szalka, Бихарска жупанија)
4/3;
Салонска улица (Szalonkagasse, Нови
Сад) 11/19; 21/23;
Сански Мост (Босна) 11/8;
Сарајево 7/7, 8; 10/25; 13/21; 20/34;
Свети Иван (Загребачка жупанија)
18/14;
Свилајнац 3/5;
Свињаревци (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 16/33, 35; 17/13; 19/31;
Себеш (срез и жупанија Сибињ)
18/25;
Сегедин (Szeged) 1/21; 17/3; 20/6;
21/3;
Сегхалом (Szeghalom, Бекеш
жупанија) 6/5;
Секешфехервар (Szekesfehervar, Фејер
жупанија) 6/1;
Селиндек (Szelindek, срез и жупанија
Сибињ) 19/10;
Селце (срез Ђаково, Вировитичка
жупанија) 12/6;
Сениц (Szenicze, Њитра жупанија)
16/6;
Сент Мартон Ката (Szt. Marton

Kata, срез Нађ Ката, Пештанска
жупанија) 19/53;
Сента (Бачко-бодрошка жупанија)
14/22;
Сентомаш (Szt. Thomas, срез Стари
Бечеј, Бачко-бодрошка жупанија)
18/18;
Сечуј (Dunaszekczö, срез Мохач,
Барањска жупанија) 15/29;
Сибињ (Nagy Szeben) 8/22; 19/22;
Сивац 13/13;
Силбаш (Szilbacs, срез Паланка,
Бачко-бодрошка жупанија 1/12;
14/33;
Синће (Szintye, срез Кишјене,
Арадска жупанија) 3/24;
Сичице (срез Нова Градишка,
Пожешка жупанија) 19/58;
Скопље (Üsküb) 2/3; 9/17; 17/7;
Славонија 21/10;
Славонски Брод, види Брод
Слатина 11/15; 13/22;
Слуњ (Модрушко-ријечка жупанија)
9/2;
Снежна Марија, црква крај
Петроварадина (Текије) 23/20;
Сомбатшаг (Szombatsag, срез
Мађарчеке, Бихарска жупанија)
6/11;
Сомбор 1/21; 10/2, 38; 18/23; 23/12;
Сонта (Szond, срез Апатин, Бачкободрошка жупанија) 9/24;
Србија 3/12, 29; 5/1, 7/5, 20; 9/15;
10/32; 11/23; 20/34; 21/12, 35;
Срем 20/24;
Сремска Митровица, види
Митровица
Сремски Карловци, види Карловци
Српска Црња (Szerbcsernye, срез
Жомбољ,Торонталска жупанија)
7/6;
Српски (Рац) Милетић (срез Оџаци,
Бачко-бодрошка жупанија) 10/9;
Станислау (Stanislau, Галиција) 18/10;

Стапар (срез Апатин, Бачко-бодрошка
жупанија) 14/19, 29;
Стара Бистра (срез Стубица,
Загребачка жупанија) 15/27;
Стара Пазова (Сремска жупанија)
1/20; 9/15, 17, 21, 22; 11/7; 12/4;
14/35; 16/10; 17/27; 21/2; 22/3;
Стари Бановци (срез Винковци,
Сремска жупанија) 10/34; 12/22;
13/5; 16/10;
Стари Кер (Oker, срез Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија) 9/3;
Стари Сивац (O-Sivac, срез Сомбор,
Бачко-бодрошка жупанија) 5/1;
Стари Сланкамен (срез Стара Пазова, Сремска жупанија) 21/10;
Стари Футог (Ofutak, срез Нови Сад,
Бачко-бодрошка жупанија) 1/10;
14/11, 20; 21/26;
Стејановци (срез Рума, Сремска
жупанија) 17/3;
Стриј (Stryj, Галиција) 17/3;
Стубица Дољна (срез Стубица, Загребачка жупанија) 20/15;
Стубице (Босна) 10/10;
Суботица 8/7, 19; 9/12, 25; 10/2, 11;
16/7; 18/18; 20/21; 21/37;
Субоцка (срез Пакрац, Пожешка
жупанија) 19/14;
Суво Село 3/16;
Сурчин (срез Земун, Сремска
жупанија) 2/1; 15/11; 20/39; 21/22;
Сусек (срез Илок, Сремска жупанија)
1/1;
Т
Текериш, Општина Криваја 3/11;
Тења (срез Осијек, Вировитичка
жупанија) 19/1;
Темерин (срез Нови Сад, Бачкободрошка жупанија) 5/12; 9/10;
21/37;
Темешрекаш (Temesrekas, срез Рекаш,
Тамишка жупанија) 7/23;
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Темишвар 5/5; 7/1;
Тирол 14/44;
Тител (Бачко-бодрошка жупанија )
1/19; 20/6;
Товарник (срез Шид, Сремска
жупанија) 19/45;
Товаришево (Bácstóváros, срез Паланка, Бачко-бодрошка жупанија)
19/57;
Топола (Бачка) 7/15;
Торјанци (Torjanez, срез Шиклош,
Барањска жупанија) 17/6;
Тотфалва (срез Салард, Бихарска
жупанија) 2/22;
Тошин бунар (Земун) 21/36;
Требиње (Херцеговина) 14/37; 20/7;
23/8;
Трибусвинкел (Tribuswinkel, срез
Баден, Доња Аустрија) 14/3;
Трпиња (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 8/19; 9/23; 12/30; 13/20;
14/36; 15/32;
Трст 20/12;
Трстеница 3/12;
Тузла (Босна) 13/2;
Турски Бечеј (Török Becse,
Торонталска жупанија) 9/30;
У
Угриновци (срез Земун, Сремска
жупанија) 8/19; 9/18; 16/10; 20/32;
Ујфалу (Ujfalu, срез Липа, Тамишка
жупанија) 4/7;
Умаг (Приморска) 3/19;
Унгвар (Ungvar/ Ужгород, Унг
жупанија) 18/18;
Ф
Фаркашдин (Farkasd, срез Ковачица,
Торонталска жупанија) 10/14;
Фекте (Foktö, Шолтски средњи срез,
Пештанска жупанија) 2/23;
Фелдвар (Bacsföldvar, срез Стари
Бечеј, Бачко-бодрошка жупанија)
19/69;
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Фелше-Ирег (Felső-Ireg, срез Домбовар, Толна жупанија) 16/44;
Фелшекочуба (Felsökocsuba, срез Васкох, Бихарска жупанија) 2/14;
Фелшефелдеш (Felsöfoldes, срез Васкох, Бихарска жупанија) 19/27;
Фелшњарло (Felsönyarlo, срез Зилах,
Силађ жупанија) 18/3;
Филаделфија (Philadephia, Америка)
9/27;
Фогараш 19/17, 18;
Францтал (Franztal), код Земуна 3/1;
Фронт, југозападни 21/17;
Фрушка гора, планина 7/5;
Футог 5/8; 10/39; 14/1, 6, 31; 20/5;
Х
Хабљановци (срез Бјеловар,
Бјеловарско-крижевачка жупанија)
19/36;
Харсењ (Herszeny, Брашовска
жупанија и срез) 18/25;
Хеђешхалом (Hegyeshalom, срез
Рајка, Мошонска жупанија) 5/9;
Хенес (Henesz, срез Нађатад, Шарошка жупанија) 8/17;
Хлебарска, улица (Kenyergasse, Нови
Сад) 17/11; 23/23;
Холбак (срез Терчвар, Фогараш
жупанија) 13/12;
Хрватска 21/10;
Хрељин (срез Огулин, Модрушкоријечка жупанија) 12/20;
Ц
Црна Гора 7/5; 9/14;
Црнац (срез Слатина, Вировитичка
жупанија) 13/3;
Ч
Чађавица (срез Горњи Михољац, Вировитичка жупанија) 12/8;
Чаковци, (срез Вуковар, Сремска
жупанија) 10/32;

Чалар (Csalar) 2/20;
Чалма, срез Митровица 14/34;
Челебинци (Босна) 10/12;
Чента, срез Ковачица, Торонталска
жупанија 10/22; 16/31;
Чепин (срез Осјек, Вировитичка
жупанија) 8/11; 11/19; 16/32;
19/32;
Черевић (срез Илок, Сремска
жупанија) 10/26; 14/12;
Черетинци, пустара (Општина Маркушица) 13/9;
Черна (Csernа, срез Чаково, Тaмишка
жупанија) 9/26;
Чонград (Чонградска жупанија)
16/34;
Чонопља (срез Сомбор, Бачко-бодрошка жупанија) 1/5;
Чоп (Csоp, срез Капош, Унг
жупанија) 8/2; 13/9;
Чортановци (срез Стара Пазова,
Сремска жупанија) 22/9; 23/8;
Чуруг (срез Жабаљ, Бачко-бодрошка
жупанија) 10/4; 11/5;

жупанија) 2/1; 22/13;
Шипово (Босна) 12/25; 14/26;
Шишан (Приморска) 19/5;
Шољомкепештеш (Solyomköpestes,
срез Елесд, Бихарска жупанија)
2/13;
Шошпуста (Sospuszta, срез Ердед,
Сатмарска жупанија) 27/9;
Штајерска 20/4;
Шташов (Staszow, Руска Пољска)
11/3;
Шукешд (Sükösd, срез Доњи Шолт,
Пештанска жупанија) 3/20;
Шумеће (срез Нашице, Вировитичка
жупанија) 19/43;

Ш
Шабац 1/21; 2/3; 3/10; 6/2; 13/20;
Шајкаш (Sajkásszentiván, срез Тител,
Бачко-бодрошка жупанија) 10/30;
11/28; 17/3; 19/64;
Шамац (Славонски) 22/21;
Шандоргфалва (Sandorfalva, Потиски овострани срез, Чонградска
жупанија) 1/21;
Шаркадкерестур (Sarkad Keresztur,
срез Чефа, Бихарска жупанија)
20/16;
Шатораљаујхељ (Satoráljaúhely,
Земплинска жупанија) 13/9;
Шашинци (срез Митровица, Сремска
жупанија) 13/30; 14/42; 15/18;
17/24; 19/65, 68;
Шид (Сремска жупанија) 12/18;
Шимановци (срез Земун, Сремска
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ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР

ВОЈСКА И РАТ
А
Адвокати, војни и цивилни 2/15;
22/28;
Артиљеријска регимента Команде
утврђења (Festungsartillerieregiment) 3/21, 23; 4/1, 8, 9; 5/14; 6/8,
9, 13; 7/1, 2, 12, 16; 8/18, 21; 11/2;
13/12; 19/8; 20/10, 16; 21/19; 23/5,
14;
Артиљеријска стржарска
чета у Петроварадину
(Artilleriewachkompagnie) 10/9;
14/23;
Артиљеријске оружарнице (Art.
Zeugsdepot) Тврђаве Петроварадин 13/22;
Артиљеријске оружарничке чете
(Zeugskompagnie) 1/9; 7/17;
Артиљеријски батаљон Команде
утврђења 3/26; 4/5, 6; 6/3; 8/7;
Б
Бајонет 23/6;
Бастион IV, одељење за машинске
пушке 20/24;
Батаљони
Батаљон, Допунски (Ersatz Bataillon)
2/15; 4/10;
Батаљон, Допунски ваздухопловни
(Fliegerersatzbataillon) 21/17;
Батаљон за подизање мостова
(Brückenbataillon) 20/2;
Батаљон, инжењерски (Пионирски)
(Pionierbataillon) 7/7; 13/2, 13;
Батаљон, Ловачки (Feldjägerbataillon)
3/7; 17/19; 19/42;
Батаљон, Маршевски (Marschbataillon) 8/13; 10/2;
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Батаљон, Минобацачки 24 цм
(Мерзарски батаљон или тешког
топа батаљон, Mörserbataillon).
6/9; 20/17;
Батаљон, Пешадијски Команде
утврђења (Festungsinfanteriebataillon) 7/14;
Батаљон, Позадински (Etappenbataillon) 20/23, 24; 21/10; 23/2;
Батаљон, руски 20/17;
Батаљон, Саперски (Sapperbataillon)
13/33; 17/8; 18/12; 19/21; 23/13;
Батаљон, Тиролски, пешадије
последње одбране (Tiroler Landsturminfanterie Bataillon). 5/7;
Батерије
Батерија, Марш малог калибра (k.u.k.
Kleinkalibrige Marsch-Batterie)
9/20;
Батерија, Мерзерска (Минобацачке)
Брчко 20/31;
Батерија, Тобџијска 18 цм (18 cm Kanonenbatterie) 3/1; 19/34; 20/3;
Батерија, Хаубичка (Haubizenbatterie)
4/5, 6;
Бомбе 3/2;
Брдска пекара (Gebirgsbäckerei),
10/26; 12/18;
Брод, ратни „Bauhaus”, 2/6;
Брод, ратни „Almos” 20/30;
Бродска (Палубна) инспекција (Deckinspektion) 2/6;
Бродско друштво „Austro-Americana”
9/27;
В
Велеиздаја (велеиздајничке изјаве)
7/5, 13;
Возни парк у Београду 17/20;
Возни парк Тврђавне команде 14/22;

Војна башта 7/22;
Војна књижица 2/16;
Војна опрема 2/1; 4/5; 9/6; 23/31;
Војне привредне станице
по местима (Wirtschaftstationen)
Војна привредна станица у Грабовцима 15/12;
Војна привредна станица у Дечу 22/1;
Војна привредна станица у Добановцима 9/26, 29; 10/22, 36, 37; 14/14;
20/32;
Војна привредна станица у
Карловчићу 16/36; 17/1;
Војна привредна станица у Кленку
22/1;
Војна привредна станице у Огару
21/7;
Војна привредна станица у Старој
Пазови 17/27;
Војна привредна станица у Сурчину
15/11; 20/39; 21/6, 8;
Војна привредна станица у Угриновцима 9/30; 10/12–14, 31; 20/32;
Војна служба за цензурисање (Mil.
Zensurstelle) 5/7;
Војни судови
Суд, Војне команде у Тузли 10/29;
Суд, Гарнизонски суд у Будимпешти
1/12, 21;
Суд, Групне команде за Срем (Gericht
des k. u . k. Gruppenkommandos für
Syrmien) 2/17; 20/24;
Суд, Дивизијски у Бечу
(Landwehrdivisionsgericht) 8/6;
Суд, Дивизијски у Загребу
(Divisionsgericht) 13/9; 22/28;
Суд, Дивизијски у Комарому 6/9;
Суд, Експозитура Тврђавног суда Петроварадин у Земуну 20/7, 31;
Суд, Команде за мостобран и градске команде у Београду (Gericht

des Brücken- und Stadtkommando
Belgrad) 3/2, 3, 4;
Суд, 13. Корпуса команде (Gericht des
k. u. k. 13. Korpuskommando) 3/11;
Д
Двоглед 20/24,
Дезертерство 1/21; 2/1, 3, 17, 19; 3/12,
29; 4/9; 5/2; 6/8, 9, 13; 7/10; 8/2,
6, 7, 9, 11, 14, 21; 9/3, 5, 7, 26, 30;
10/9, 10, 23–25, 30, 36, 37; 11/2, 11,
26, 29; 12/7, 16, 18, 22, 24–26; 13/9,
17; 14/14, 20, 21, 31, 32; 15/9; 16/5,
6, 29; 17/30, 34; 18/1, 2, 20, 22, 24;
19/1, 10–13; 20/1, 7, 12, 13, 15, 21,
27, 32, 33, 36, 39; 21/25, 28; 22/13,
23; 23/1–3, 8;
Депо за клање животиња у Лозници
3/10;
Детективи 6/9; 10/18;
Дивизија, Битољска 17/7;
Дивизија, Пешадијска стрељачка
(Schützendivision) 19/19;
Дивизија, Тешка хаубичка 15цм (15
cm Schwere Haubitze Division)
11/25;
Дивизија, Транспортна (Traindivision)
2/7, 8, 20; 3/16, 29; 8/14; 10/16, 23,
24; 11/26; 12/6; 13/5; 16/27; 17/12;
19/30, 44, 66; 23/17;
Дивизијске пекаре 20/7;
Дирекција инжињерије у Петроварадину (Geniedirektion) 7/11, 12;
20/15, 19, 21;
Дирекција инжињерије Castelnuovo
16/23;
Дирекција, поштанска и телеграфска
у Загребу 20/4;
Добровољци 2/3; 9/19; 15/8; 17/7;
21/27; 23/9;
Ж
Железничко безбедносно одељење у
(Бачкој) Паланци 19/48;

247

З
Забране (Изјаве) ширења вести у вези
војних, ратних информација 1/11;
5/1; 23/16;
Занемаривање службених прописа
8/5; 13/8; 18/19;
Заповедништво активних војних
јединица на Балкану 5/7;
Заробљеници ратне бродске команде
у Новом Саду 21/23;
Заробљеници, ратни и руски 7/23;
9/14, 9/15, 17, 21, 22; 10/32; 13/9,
28; 15/6, 12; 16/36, 44; 17/7, 17, 18,
22; 20/6; 21/3, 5, 12, 17, 20, 21, 23,
31, 35; 22/10, 17, 20, 21;
Заробљенички и радни логори 17/10;
20/6; 21/31; 22/10, 14, 21;
Застава, ратна 2/6;
Затвореник 7/18;
Затвор војни у Араду 1/9; 4/7,
Затвор војни у Комарому 1/13, 14, 15,
16, 17, 18, 19;
Затвор војни у Мелерсдорфу (Möllersdorf) 5/7;
Затвор војни у Петроварадину 1/21,
2/3; 6/3;
Затвор војни (за морнаре) у Пули
5/13;
Злостављање 7/16;
Злоупотребу службеног положаја
(Missbrauch der Dienstgewalt) 9/28;
23/29;
Злочин против јавног насиља 20/35
Злочин против морала 1/6;
Злочин против угрожавања физичке
сигурност (Verbrechen gegen die
körperliche Sicherheit) 2/7;
Знакови за распознавања (Erkennungszeichen) 20/11, 23;
И
Изјаве опасне по државу (Staatsgefährliche Äusserungen) 23/23;
Изјаве, војне 20/17;
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Ј
Јавно вршење насиља и изнуде 2/ 4,
20;
Јужнославенски социјалистички
савез (Suedslavischer Sozialistischer
Verein) из Америке 7/5;
К
Кадети 21/17;
Казна дисциплинском мером 4/3,
4; 7/19; 9/8, 9, 10, 11, 24; 10/2, 4,
6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 27, 30,
39; 11/1–4, 9, 10, 12, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 30; 12/2, 3, 9–14, 19,
23, 24, 26, 27, 29; 13/4, 7, 9, 10,
17–19, 22–27, 30, 31, 33, 34; 14/1,
2, 4–6, 9–13, 16, 20, 22, 24, 25, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 42; 15/1, 10, 14, 15, 17–21,
23, 24, 26–28, 32, 34, 35; 16/1, 5,
6, 32, 33, 35, 38, 40–42; 17/2, 4, 5,
8, 9, 12–14, 17, 18, 20, 23, 25, 29,
31, 33; 18/2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18,
20, 21, 22, 23, 24; 19/2–4, 6–10,
12–15, 19, 23, 25, 26, 28–30, 32–34,
37–69; 20/2, 10, 21, 23; 21/3, 6– 8,
16, 30–34, 37; 22/10, 16, 21, 26–28;
23/13, 14, 16, 19, 23;
Казна затвором 1/1–6, 8–10, 12–17,
18, 19; 2/2–22; 3/1, 4–6, 18, 19, 22,
23, 25, 29; 4/4–7, 9–13; 5/1, 4, 5, 7,
9, 11, 13, 14; 6/1–4, 6–10, 12–15;
7/1–4, 6, 9, 14, 15, 18, 19, 21; 8/1,
3–5, 8, 11–17, 19, 20, 22; 9/1–3,
5–13, 16, 20, 23–26, 28–30; 10/1,
2, 4–6, 8, 9, 11–14, 19–22, 26–28,
30, 34, 35, 39; 11/1–5, 9, 10, 12, 13,
16, 17, 19–24, 26, 28–30; 12/1–4,
6, 8–16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28,
29; 13/3–6, 8–10, 14–31, 33, 34;
14/1–7, 9–16, 18, 20–22, 24, 25,
27–43; 15/1–5, 10–15, 17–28, 30,
32, 34–36; 16/1, 2, 4–7, 9, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44;

17/1, 2, 4–6, 8–18, 20, 21, 23–31,
33; 18/2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 19/2–4,
6–10, 12–16, 19, 20, 22, 23, 25–35,
37–69; 20/2, 10; 21/2, 16, 21, 25, 27,
30–33, 37; 22/1, 14, 25;
Казна смртна 5/9; 7/6, 13;
Казна укором 21/10;
Кантина/менажа 1/6; 4/7; 7/13, 14;
12/20;
Капетанија новосадска градска 23/32;
Капетананија градске полиције 23/28;
Капетанија граничне страже, Новосадске
(Grenzwachhauptmannschaft) 2/3;
Картање међу војницима за новац
3/18; 5/8; 12/27; 21/21; 22/21;
Касарна 9/1;
Касарна у Бечу 4/6, 13;
Касарна у Петроварадину („Franz
Josef ”) 2/3;
Клевета 7/8;
Ковачи 15/18;
Коњоводци (Tragtierführer) 12/8;
Кукавичлук 1/7; 3/27; 23/31;
Команде
Команда у Петроварадину/ Тврђавна
команда се спомиње у сваком
досијеу
Команде по местима
Команда Батаљона у Београду 3/7;
Команда, бродска
(Schiffbrueckenkommando) у Новом Саду 10/38; 12/23, 22/23;
Команда, бродске станице „Rustsuk”
12/17;
Команда, врховна српска 17/7;
Команда војне железничке станице
– југ у Београду (Kommando der
k.u.k. Heeresbahn-Sued in Belgrad)
21/31;
Команда војне железничке станице у
Суботици 8/7;

Команда, допунска окружна у Петроварадину (Ergänzungs Bezirks
Kommando) 16/1;
Комнда, допунска окружна у Загребу
(Ergänzungs-Bezirks-Kommando)
15/10;
Команда Дунавске флотиле у Новом
Саду (Donauflotillenkommando)
6/5, 12;
Команда жандармерије у Лазаревцу
22/17;
Команда жандармерије среза у Новом
Саду 22/26;
Команда железничког моста
(Eisenbahnbrückenkommando)
21/16;
Команда, окружна у Бечу 5/10;
Команда позадинска балканске војске у Новом Саду
(Armeettappenkommando der
Balkanstreitkraefte ) 20/3;
Команда позадинске јединице
(Ettapentraingruppenkommando)
12/16; 20/9;
Команда позадинска у Земуну 21/36;
Команда позадинске станице
(Etappenstation Kommando)
у Батајници 22/11, 12;
Командна станица Брчко (EttappenStations-Kommando Brcko) 3/27;
Командна станица Земун 4/1;
Командне станице у Брезјаку 4/2;
Команда Транспорта 12/8, 30;
Команда у Ерду (Erd) 6/8;
Команда у Загребу 16/10; 21/2, 19;
Команда у Инзбруку 21/2;
Команду у Коложвару 8/22;
Команда у Пожуну 8/2;
Команда Маршевског батаљона
(Marschbataillonskommando) 2/1;
Команда Морнаричке луке у
Петроварадину (MarineEtappenstationskommandoPetrovaradin) 2/6;
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Команда за мостобран (за
постављање ратних мостова) у Београду (Kriegsbrückenkommando)
22/15, 17;
Команда у Оточцу 22/19;
Команда у Пећи 23/1;
Команда школског руководства
(Schulkommando) 3/12;
Кондуктер транспорта 9/28;
Корпус инжињеријске алатне колоне
(Korpsschanzzeugkolonne) 11/31;
Корпус ремонтне радионице тенковске колоне бр. 9 (Кorps Parks
Munitions Kolone No 9) 12/1, 4, 22;
Лађе 7/5;
Ловци 3/7;

Л

М
Магацин муниције у Тителу 20/6;
Магацин, царински у Београду 3/5, 6;
Магацини за снабдевање храном
војске, стоке итд. 7/5; 8/7, 8, 15;
10/25; 13/8, 17; 17/3, 20, 26; 20/3,
8; 21/15, 25; 22/26, 28;
Магистрат града Фогараша 19/17;
Мајор 3/26;
Марш (руте) 2/17; 3/24, 29, 4/5; 5/14;
10/9; 11/3; 18/18; 21/22;
Медаља, војна 11/3;
Медаља за храброст
(Tapferkeitsmedaille) 6/12;
Међусобно повређивање (туча) 7/19;
Милетићев марш (песма) 1/10;
Миночистач 6/10;
Мобилизација / демобилизација 1/1,
2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 2/3,12, 13, 14; 4/7, 12; 5/6;
6/1; 9/17, 21, 22; 10/15; 15/29, 36;
17/6, 16, 25; 19/20;
Морнари 2/6; 3/19; 5/11, 13; 6/5, 6, 10,
15; 7/4; 18/10; 22/23;
Морнарица, Ратна (Kriegsmarine) 2/6;
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3/19; 5/13; 6/5; 20/12;
Муниција 2/6; 3/24;
Н
Наношење тешких телесних повреда
7/23;
Народна одбрана, организација 3/12;
Неодазивање на позив у војску
(одбијање наредбе)(Nichtbefolgung
des Militäreinberufungsbefehl) 3/17,
22; 4/12; 5/10; 9/15, 17, 18; 10/32;
15/29, 36; 17/6; 18/25; 19/20,
Неспособан за војску 9/17; 18/25;
Нож, џепни 2/22, 5/8; (Златна бритва
6/4); 8/16; 11/4; 16/44; 17/17; 21/14,
Одељења, војна
Артиљеријско одељења у Каменици,
23/28;
Војно Радно одељење 1/5; 2/2, 5; 3/24;
4/7, 11, 13; 5/1, 4; 7/3, 19; 10/11;
Допунско Радно одељење последње
одбране 9/13;
Одељење Артиљеријске команде
(Artiellerie Abschnittes Kommando)
7/6, 9, 23; 9/6;
Одељење за опоравак коња бр. 224
(Pferde-Erholungsheim), 16/21;
Одељење за осматрање и одржавање
мостова у тврђави у Петроварадину (Brückenbewachungs- und
Erhaltungsdetachement in der
Festung Petrovaradin) 13/1, 12;
Одељење за транспорт 1/21; 2/4;
Одељење Коњичког парка танспортне пратње коњичког одреда
(ескадрона) бр. 4 (Pferdefeldbahn
Trainbegleitungseskadron) 13/34;
Одељење расвете, за осветљавање
Команде утврђења Петроварадин
(Festungsbeleuchtungsabteilung
Petrovaradin) 8/3;
Одељење реконвалесценције
(Rekonvaleszenten Sammelstelle) из

Беча 5/14;
Одељење речне флотиле
за постављање мина
(Flussminenabteilung) 12/17;
Одељење скијашког курса I чете (Ski
Kurs Abteilung I Komp.) 14/44;
Одељење, статистичко из Будипеште
који води евиденције о оптуженим
војницима (Landesstrafregisteramt
in Budapest) 3/20;
Одељење III војне железнице Петроварадин – Нови Сад, 20/28;
Радно одељење железничке станице у
Петроварадину 20/19;
Радно одељења последње одбране
8/6; 20/21, 25;
Радно одељење последње одбране на
Везирцу 23/20;
Радно одељење у Буковцу 23/18;
Рудничко радно одељење краљевско
угарског одбрамбеног бедема дуж
границе земље Пеш. рег. бр. 25
(Bergbauarbeiterabteilung königlich
ungarische Landwehr Infanterie
Regimente) 18/14;
Саперско одељење (Sapperabteilung),
пионири или копачи ровова 7/20;
Санитарно одељење бр. 23, 6/2; 8/5;
12, 22; 9/1, 25; 12/20; 14/28, 32;
17/34; 18/9, 11; 19/50;
Саперско одељење последње одбране
(Landsturm Sapperabteilung), пионири или копачи ровова 5/4; 6/1;
Специјално телеграфско одељење бр.
5 (Spezial Telegraphen Abteilung)
5/15;
Тврђавно одељење за ратне резерве
бр. 6. 20/18;
Тобџијско одељење запреге
(Bespannungsabteilung) 5/9;
О
Обустава поступка 1/7, 11, 20; 2/1, 23;
3/2–4, 7–17, 21, 24, 27, 28; 4/1, 2;

5/2, 3, 6, 8, 10, 12; 6/5, 8, 11; 7/5,
10, 11, 12, 16, 17, 20, 23; 8/6, 7, 9,
10, 18, 21; 9/7, 14, 15, 17, 18, 21,
22; 10/3, 7, 10, 15–18, 23–25, 29,
31–33, 36, 37, 39; 11/6–8, 11, 14,
15, 18, 31; 12/5, 7, 17, 20, 22, 25,
30; 13/1, 2, 11, 32; 14/8, 17, 19, 23,
26, 44; 15/6, 7, 8, 9, 16, 31, 33; 16/3,
8, 10–29, 39, 43; 17/3, 7, 19, 22, 32,
34; 18/1, 3, 4, 11, 14, 17; 19/1, 5, 11,
17, 18, 21, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37,
39–41, 43, 44, 48–61, 63–69;
Оружари 7/17; 20/1;
Оружничка постаја у Земуну 20/40,
Оружје 1/2, 7–9, 12–19; 2/3, 8, 23;
3/24, 29; 4/3, 4; 6/11; 8/4, 13; 11/3,
19; 17/11, 18; 21/21; 22/7, 17, 19,
25; 23/1, 11, 12, 22, 31;
Ослобођен оптужбе 1/21; 3/1, 26; 4/8;
5/15; 7/8; 9/4, 27; 11/25, 27; 12/27;
13/9, 12, 13; 15/29; 16/7, 36; 18/10;
19/17; 20/3, 20; 21/25;
П
Пароброди
Пароброд „Alföld ” 10/20;
Пароброд „Achilles ” 3/19;
Пароброд „Baja” 6/10;
Пароброд „Balaton” 6/5;
Пароброд „Eserhalom„ 21/32;
Пароброд „Kereskedes” 12/17;
Пароброд „Pecs” 10/38;
Пароброд „Samson ” 5/13;
Пароброд „Andor” 6/10;
Пароброд „Bodrog” 6/12; 7/4; 20/12;
Пароброд „Енс” 18/10;
Пароброд „Inn” 6/15;
Пароброд „Helene ” 12/17;
Пароброд „Torontal” 12/23;
Пекара Корпуса (Korpsbäckerei) 10/4;
Пекара Тврђавна 22/16;
Пешадијска кадетска школа 19/28;
Пиштољ, види под оружје
Побуна 1/1, 10;
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Побуњеничка изјава 23/12;
Повлачење аустроугарских трупа 3/2,
26, 23/31;
Повреда дужности за време
стражарске службе (Pflichtverletzung im Wachdienst) 2/4, 5; 5/11;
6/11, 15; 7/1, 9, 21;
Повреда службене дужности 21/29,
32;
Повређивање потчињености у војсци
(Subordinationsverletzung) 1/2–5,
7–9, 12–19; 2/1, 15, 18; 4/6; 6/1, 3;
7/4, 14; 8/12; 9/4, 12, 25; 10/1, 21;
11/18, 19, 27; 12/28; 13/28; 14/37;
15/4, 11; 21/27; 22/27, 28; 23/4, 14,
19, 22, 27;
Полицијски комесаријат Земун 3/28;
Понтонски мост у Земуну 3/26;
Понтоњерска јединица за припрему
мостова (Kriegsbrückenequipage)
2/18; 10/28, 35; 11/15; 12/28; 14/3;
20/7; 21/3; 22/7;
Престолонаследнички пар 7/13;
Привредна станица у Старој Пазови
17/27;
Пропуснице о дозволи проласка
(Passierscheine-пропуснице за излазак и улазак у град) 2/5;
Р
Радионица за војне коморе
(Armeetrainwerkstaette) у Новом
Саду 15/18;
Рањеници/рањавање 3/10; 8/10, 13;
14/11; 20/1; 23/9;
Ратна сила, државна 17/7;
Ратно министарство у Бечу
(Kriegsministerium Wien) 1/9,
13–19; 3/20; 4/1; 5/7; 9/12; 15/36;
Ратно министарство, угарско
(Honvedministerium) 19/17;
Ратно министарство, српско 17/7;
Ратна надзорна управа у Бечу
(Kriegsüberwachungsamt) 21/13,
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18;
Ратно поље 5/6; 20/17;
Регименте
Виртембершка пешадијска регимента (Württenbergische
Infanterieregimente) 8/13;
Железничка регимента
(Eisenbahnregimente) 13/15;
Коњичке регименте (Хусарске)
(Husarenregimente) 3/15; 8/19, 9/4;
10/32, 34; 12/11, 15; 13/7; 13/20;
14/2, 7, 9, 12, 13, 35, 39–42; 15/15,
17, 20, 21, 24, 27, 30, 33; 16/8, 9,
25, 40, 41; 17/11, 24, 29; 18/2, 8, 24;
19/7, 13, 16, 35; 21/5, 37;
Тобџијске регименте
(Kanonenregimente). 8/11; 9/19;
11/13, 19; 12/27; 13/26, 30, 31;
17/33; 18/5; 19/29, 36, 38, 41, 45,
47, 62; 21/27; 22/25;
Пешадијска регимента „Књаз Милош
Велики” (Fuerst Milos Grosse)
17/7; ”
Пешадијске регименте
(Infanterieregimente) 1/1–21; 2/1–5,
8–17, 19–23; 3/12, 13, 18, 22, 24,
25, 27; 4/3, 4, 7, 10–13; 5/1–6, 8,
10–13, 6/4, 11, 14, 16; 7/8, 10, 11,
13, 15, 19, 22; 8/1, 2, 4, 9, 10, 13,
14, 16, 19; 9/3, 7, 8, 16, 23, 24, 27;
10/2, 4, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 30, 39;
11/1, 5, 6, 8, 10–12, 16–18, 20–22,
24, 27, 29, 30; 12/2, 3, 5, 9, 10,
12–14, 19, 24–26, 29; 13/1, 3, 4,
6, 9–11, 14, 18, 19, 23–25, 27–29,
32; 14/1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16–21,
24–30, 33, 34, 36–38; 15/1–5, 9,
14, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29,
31, 32, 34–36; 16/2–5, 7, 10–16,
18–20, 22, 24, 26, 28–33, 35, 37–39,
42, 43; 17/2, 4–7, 9, 13–15, 21, 23,
25, 27, 28, 30–32; 18/1, 3, 4, 7, 14,
16–23, 25; 19/2, 4–6, 9–12, 14, 17,

18, 22–27, 31, 32, 37, 39, 40, 43, 45,
46, 49–61, 64, 67, 69; 20/1, 13, 17,
27, 33, 34; 21/5, 10, 23, 24, 26, 28,
33–35; 22/4, 22; 23/1, 3–10, 12, 15,
16, 18, 21–23, 26, 29, 31;
Хаубичке регименте
(Haubitzеnregimente) 11/3; 14/31;
18/6; 19/3; 21/29;
Регрути 3/25; 8/9; 23/7;
Регрутација 8/9; 9/17; 12/16;
Ремећење јавног реда (Störung der öffentlichen Ruhe) 1/6; 3/4, 10, 20, 23;
4/4, 6; 5/4, 11, 15; 6/7, 7/6, 13; 9/2;
17/11, 26, 27, 34; 20/2, 10; 23/23;
Реморкери 22/23;
Репетиторка (Repetierstuetzen) 22/7;
Руска химна 1/10;
С
Сабље (Säbel) 2/20; 12/28; 13/29; 23/4,
Самовољно удаљавање 2/3; 4/6, 10;
5/6, 14; 6/7; 7/15, 8/14, 17, 20, 22;
9/1, 8–11, 14, 20, 23, 24, 29; 10/2,
4, 11–15, 19–22, 26, 27, 31, 33, 34,
38, 39; 11/1, 7, 10, 12, 14, 16, 17,
20, 21–24, 28, 30; 12/1–4, 6, 8–15,
19, 21, 29, 30; 13/4, 6, 7, 9, 14–16,
19, 20, 23–27, 30–34; 14/1–13,
16–22, 24–36, 38–42; 15/1–3, 5,
8, 10, 11, 14–24, 26–28, 30–35;
16/1–4, 7–9, 30, 32, 33, 35, 37–43;
17/2–5, 8, 9, 12–16, 19, 23–25, 29,
31–33; 18/5–9, 12–16, 18, 21, 23;
19/2–4, 6–9, 14–16, 18, 21, 23–69;
20/8–10, 15, 18, 21, 25; 21/3, 6, 25,
30, 32–34; 22/11, 12, 16, 25;
Самоповређивање војника 2/23; 5/3;
7/7; 8/10; 11/25; 16/10–28; 18/4;
21/24, 26; 22/7; 23/26;
Самоубиство, покушај 23/6;
Склониште у Сурчину 2/1;
Српска војска 2/1; 22/17; 23/16, 31;
Станица за посматрање ратних
заробљеника у Старој Пазови

(Kgf. Beobachtungsstation) 9/17, 21,
22; 10/14, 15;
Стража на ушћу Саве
(Кantоnierungswachposten am Sava
Ufer) 2/23;
Суд, окружни у Апатину 1/21;
Суд, окружни у Иригу 23/11;
Судски официр 23/5, 6, 10, 32;
Суперарбитражни поступак
(Superarbitrierungsweg) 3/12;
Т
Транспортни воз (железнички вагони)
2/1; 4/6; 8/13, 22; 9/8, 9, 25; 10/2,
11, 33; 11/23; 15/8; 17/3, 30; 20/7,
31; 21/3; 22/24, 28; 23/8;
Тобџија 3/23; 4/1, 6; 5/14; 6/3, 8, 9, 13;
7/2, 12, 17, 21, 23; 8/7, 11, 18; 9/6,
19; 10/9; 11/4, 13, 19, 30; 13/30,
14/23, 43; 19/36, 41, 45, 47; 20/10,
17; 21/19;
Топ 2–15 цм (Geschützen) 3/26;
Тужилаштво у (Сремској) Митровици
22/18;
У
Управа војног транспорта у Ријеци
(Transportabteilung Fiume) 19/65;
Ш
Школа за кадете у Каменици (k.u.k.
Inf. Kadettenschule) 20/26;
Шофери 2/7; 10/25; 20/17;
Шпијунажа 1/20, 2/3, 3/12; 20/34;
23/17;
ЗДРАВСТВО
Б
Болести
Богиње црне (schwarze Blattern)
14/23;
Болесник, душевни 18/10;
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Бронхије 23/2;
Брух 13/14;
Бубна опна 22/20;
Бубони (запаљење лимфних жлезда у
препонама) 9/27;
Венеричне болести 9/24; 22/15, 22;
23/3;
Глувоћа 23/9;
Грчеви 21/27;
Душевно заостао (Geistesminderwertig) 22/16;
Душевно стање 23/6;
Епилепсија 3/12; 10/1;
Епидемија, свињска 23/20;
Еретритис, болест стомака 10/39;
Запаљење мокраћних канала 9/27;
Зачепљење ноздрва 22/20;
Капак, болест капака 21/26;
Кила у препонама (Leistenbruch)
11/17;
Колера 20/25; 21/13;
Крајник (Mandel) 22/9;
Крв, тровање 22/9;
Оток – отицање потколенице (Phlegmone) 16/10; 18/4;
Повреда ока и очна болест трахома
(Trachom) 8/10; 21/24; 23/1;
Потрес мозга 22/24;
Сифилис 19/35;
Слепило 15/8; 18/25;
Тифус 5/6; 10/32; 11/31; 17/7;
Туберкулоза плућа 18/25;
Шизофренија 9/19;
Болнице – војне
и цивилне болнице
Болница, војна на фронту 23/19;
Болница, војна у Мостару 13/2;
Болница, војна у Печују 15/22;
Болница, војна у (Сремским) Карловцима 22/5;
Болница, војна у (Сремској) Митровици 15/8;
Болница, војна у Старој Пазови 16/10;
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Болница, градска општа у Новом
Саду 20/25;
Болница гарнизонска у Загребу 21/15;
Болница гарнизонска у Љубљани
18/10;
Болница градска у Ужгороду 18/18;
Болница (за душевно оболеле) 1/21;
Болница (за душевно оболеле),
одељење у Љубљани 18/10;
Болница за заразне болести у Бршадину 8/19–22; 9/1, 3, 5, 7, 11, 12,
23–25; 10/1, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 23,
24, 30, 33, 34; 11/1, 2, 9, 12, 14, 16,
17, 20–22, 24; 12/2, 3, 8, 9, 11–15,
19, 24–26, 29, 30; 13/3, 4, 7, 15,
18–20, 23–27, 30–33; 14/1, 2, 5–13,
16–21, 26, 27, 29–36, 38–42; 15/1–
3, 5, 8, 10, 14–21, 23–28, 30–35;
16/1–4, 7–9, 30, 32, 33, 35–43; 17/2,
4, 5, 8, 9, 12–15, 19, 23–25, 28, 29,
31–33; 18/1, 2, 4–9, 11, 12, 14–16,
20, 21, 23, 24; 19/2–9, 12, 13–16,
21, 23–26, 28–48, 50–69; 20/33, 34,
36, 37; 21/2, 13, 19, 25, 28, 33, 34,
37; 22/15, 22, 25;
Болница за заразне болести у Винковцима 8/12, 10/32; 12/6; 14/4; 15/9;
17/30; 21/2;
Болница за заразне болести у Вршцу
14/23;
Болница за коње у Кулпину (Pferdespital) 9/11;
Болница за коње (Pferdespital) у Добановцима 12/21;
Болница за маринце у Филаделфији
(Philadephia, САД) 9/27;
Болница, импровизована Црвеног
крста у Винковцима 21/3;
Болница, карантинска у Новом Саду
(Quarantinespital) 10/39; 20/13, 22;
Болницa, карантинскa
„Хонведкасерне” („Honvedkasserne”) у Новом Саду 6/2;
Болница „Марија Трандафил” у

Новом Саду 11/31; 21/26; 22/10;
Болница „Милосрдних сестара” у
Земуну итд. 20/35;
Болница на тврђави у Петроварадину
(Тврђавна болница) 9/27; 11/31;
15/8;
Болница, пољска у Горњем Младеновцу 13/6;
Болница, пољска у Новој Пазови
13/16;
Болница, пољска у Шапцу (Feldsptal)
3/10;
Болница, резервна „Каменица” у
Руми (Reservespital) 16/34;
Болница, резервна у Карловцима
9/27;
Болница, резервна у Мезокевешду
(Mezökövesd) 9/24;
Болница, резервна у Осијеку 19/68;
20/1;
Болница, резервна у Славонском
Броду 14/37;
Болница цивилна и резервна у Новом
Саду 2/3; 6/7, 14; 7/15; 10/39; 23/2,
15;
Болница, цивилна у Земуну 8/18;
Болница Црвеног крста у Кежмарку
11/29;
Болница Црвеног крста у Новом Саду
10/39; 22/10;
Болница Црвеног крста у Нађсалонти
(Nagyszalonta) 23/3;
Болница Црвеног крста у Футогу
10/39;
Болница у Бад Ишлу (Bad Ischl) 21/2;
Болница у Бјељини 5/2;
Болница у Славонском Броду, Трахом
одељење (за очне болести) 19/63;
Болница у Будимпешти 11/25; 20/1;
Болница у Вараждину 11/25;
Болница у Васиљеву 11/25;
Болница у Великом Варадину „Darvas
Mazi – Spital” 11/27;
Болница у Врњачкој Бањи 17/7;

Болница у Козлеку 5/2;
Болница у Мункачу 11/25;
Болница у Нојхаусу (Neuhaus) 6/9;
Болница у Пилишчаби (Piliscsaba)
23/3;
Болница у Сарајеву 7/7;
Болница у Славонском Броду 19/31;
Болница у Суботици 21/37;
Болница у Футогу 5/8;
Болнице (војне и цивилне) 1/11; 8/18;
В
Ветеринари 23/20;
Д
Директори болница 1/11;
К
Киретажа 10/7;
Командант болнице за заразне болести у Бршадину 21/2;
Командант болнице за заразне болести у Винковцима 21/2;
Л
Лекари (војни и цивилни), и лекарски
налази односно вештачења 1/7,
11; 2/23; 5/3; 7/5, 23; 9/24, 27; 10/1;
12/16; 13/14; 14/14; 16/10; 21/2, 13,
27; 22/7, 9, 16, 20, 22; 23/1, 11, 29;
Лекар штапски 21/2;
Лекови 8/10;
Лечење, кућно 23/23;
Н
Неговатељица 12/5;
О
Одуговлачење са оздрављењем (оптужба) 9/27;
Операција 11/17;
Ординација, приватна 21/2;
Т
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Тровање 23/15,
Х
Хигијенски појас 14/44;
Ц
Црвени крст (донације) 5/4;
Ш
Шприц („Pravatz-Spritz ”) 16/10;
ПРИВРЕДА
А
Аутомобилска радионица у Новом
Саду 10/18, 25, 27;
Б
Биљка велецветни кукурек или
кукурек божићњак (Helleborus
niger) 18/4;
Бравари 9/15; 21/14;
Вино 2/5; 4/7,
Виногради 2/5
Возовође 22/18;

В

Г
Гоничи стоке 20/8, 39; 21/6; 23/25;
Грађевинско предузеће за изградњу
барака у месту Оточац 22/19,
Графолог (Schriftkundiger) 4/7;
Е
Електротехничари 3/17;
Ж
Железничко друштво, аустријскоугарско државно (ÖsterreichUngarische Eisenbahngesellschaft)
15/36;
Железница, државна 22/18;
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И
Инжењери 7/7, 20; 9/25;
К
Канали, чишћење, копање, истовар
12/16; 20/28; 23/31;
Клавијатуристи 1/10;
Колари 3/8;
Кондуктери 9/28;
Кормилари 2/6; 6/6; 20/19;
Кројачи 7/2;
Кочничари железнице 13/15; 22/9;
Л
Ложачи 9/27; 10/20; 12/23; 21/32;
М
Машинисти 20/12; 21/2;
Механичари 21/29;
Музичари 5/9, 6/7; 9/5;
Наставници 3/12;

Н

П
Писари 9/23;
Поштански уред у Петроварадину
21/18;
Прво царско-краљевско приватно
Дунавско друштво за паробродни
промет (Erste k. u. k. private Donau
Dampfschifffahrts- Gesellschaft)
10/38;
Предузеће, цивилно за изградњу
„Луценбахер” („Luczenbacher”)
20/28,
Привредни лист Кецелек (Köztelek)
15/29;
Продавница (трговачка) 4/3;
Проститутке 5/9; 6/9; 9/16;
Р
Ратари 22/4;
Рибари, пецароши 13/5; 20/35; 21/35;

Ч

Беретћоујфалу 13/11;
Гостионица „Maldecker” у Новом
Саду 7/8; 17/11;
Гостионица Павла Голубовића у Ср.
Карловцима 18/10;
Гостионица „Прерадов” у Старим
Бановцима 13/5;
Гостионица „Reisz” и „Балкан” у
Винковцима 8/12;
Гостионица Ружице Бегалић у Земуну
22/8;
Гостионица „Теве” и „Поповић” у
Новом Саду 8/8;
Гостионица у Голубинцима 23/4;
Гостионица у Инђији 23/5;
Гостионица у Каменици 6/3; 23/13;
Гостионица у Карловчићу 17/1;
Гостионица у Новом Саду у улици
Jenö Herczegutca 15/13;
Гостионица у Пачетину
Гостионица у Пирошу (Руменка)
23/19;
Гостионица у Петроварадину 2/4;
11/13;
Гостионица у Слатини 13/22;
Гостионица у (Сремским)
Карловцима 5/11, 13;
Гостионица у Старој Пазови 17/27;
Гостионице 22/10, 27;

Ш

Гостионичар/гостионичарка 2/4; 7/8;
15/13; 17/13; 22/15;

Рудник у месту Анина „Оравица
Бања” (Oravica Banya) 15/36;
Рудник Беочинске фабрике цемента
22/19;
Рудник „Хунгарија” (Hungaria) 15/36;
С
Столари 21/23; 22/22;
Т
Трговци 7/11; 21/1, 14; 23/9, 24;
Ф
Фабрика за обраду храстoвине
(Eichenextratfabrik) у Жупањи
17/17, 18;
Фабрике торпеда „Whitehead & Co
Aktiengesellschaft” у Ријеци 21/29;
Фабрика цемента, Беочинска
(Beociner Cementfabrik Union A.
G.) 21/20, 21; 22/19, 20;
Фирма „Likmund & cо. ” 23/30;
Фирма (творничка твртка) „Binder i
Polgar” у Земуну 21/4;
Фотографи 9/20;
Х
Хармоникаши 13/22;
Четкари 2/3;
Шумари 22/2;

УГОСТИТЕЉСТВО
Б
Бордели 1/10; 2/3; 8/8; 11/19; 21/23;

Г
Гостионице
Гостионица Јаноша Чорза (Csörz) у

К
Кафић Cafe Munkacsy у Печују 9/16;
Келнери 22/27;
Крчма, види под гостионa;
Крчмар, види под гостионичар;
П
Пивара у Новом Саду у Хлебарској
улици 23/23;
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Собарице 5/9;

С

Х
Хотел „Grand” у Вуковару 9/2;
Хотел „Fabry” у Новом Саду 5/9;
ТЕРИТОРИЈА
И СТАНОВНИШТВО
Б
Банде 4/2;
Бежанијско поље 14/15;
Београдска капија 6/11;
Блуд, против природан (Verberechen
der Unzucht wider die Natur) 11/6;
Бунари 21/14;
В
Виногради, иришки 23/17;
Врт „Рејдеши” („Rhedeysche” Garten)
у Великом Варадину 13/29;
Г
Градска кућа у Новом Саду 7/6;
Градско капетанство у Новом Саду
8/14;
Гробље, римокатоличко у Ср. Карловцима 18/10;
Д
Доња Аустрија 8/6;
Е
Евакуација 13/2; 21/29;
Евакуација гимназијског простора у
Винковцима 21/3;
Екмеклук, део насеља Миријево у
Београду 3/26;
Ж
Железничка станица у Земуну 20/31;
Железнички мост у Петроварадину
15/4;
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З
Земљорадници 3/5;
И
Инвалиди 18/25;
Иришки венац 1/7;
К
Каменолом код Карловца 5/4;
Киднаповање 3/29;
Конкубине 4/8,
Кочијаши, војни и цивилни 3/20;
6/1; 9/2, 9, 10, 14, 28; 10/26, 33;
11/31; 12/4, 6, 16, 18, 21, 22; 13/16,
34; 14/14, 15, 22; 17/20; 19/33;
20/9, 36; 21/7, 12, 30; 22/11, 13;
23/28, 30, 32;
Корзо, новосадски 4/13;
Крађа 1/21; 2/2, 9–11, 22; 3/1, 3, 5, 6,
8, 9, 14, 18, 20, 21, 25; 4/1–3, 7, 8,
10; 5/5, 8, 9, 12; 6/1, 2, 4, 5, 16; 7/2,
17, 20; 8/8, 16, 19; 9/6, 13; 10/3,
8, 16, 18, 25, 29, 32, 35; 11/8, 13;
12/5, 20; 13/1–3, 5, 11, 13; 14/15,
44; 15/6, 7, 12, 13, 25; 16/31, 34, 36,
44; 17/1, 10, 20–22, 28, 34; 18/3, 17;
20/5, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 37,
38, 40; 21/1, 4, 5, 9, 12, 14, 22, 36,
37; 22/2, 4–6, 8; 23/18, 21, 24, 25,
30, 32;
Кувар 15/12;
М
Мајур, део Петроварадина 23/9;
Мистелбах, ловно подручје 10/17;
Н
Назарени – припадници назаренске
вере 1/2–5, 8, 9, 12–19; 23/22, 27;
Неписмени 9/30; 23/17;
Непозната лица, НН против којих је
покренут казнени поступак 20/4,
5, 14, 22–24, 26, 28, 30, 31, 38, 40;
21/1, 4, 14, 22; 22/2–6; 22/8, 24;

23/18, 21, 24, 25, 30;
О
Одбегли (цивилни радници) 21/8;
П

Парох 2/2;
Парохија Богородичине цркве 3/28;
Парохија Николајевска 3/28;
Парохија Св. Тројице 3/28;
Пензија, инвалидска 18/25;
Писар 22/27;
Православна вера 23/5;
Проневера (углавном новца) 2/6, 21;
4/7; 5/4, 7; 7/3, 12; 8/1, 21; 9/16;
12/27; 22/15;
Подмићивање 2/15; 6/1;
Превара 2/16; 5/7; 6/1, 14; 7/11, 18;
9/28; 10/28; 13/10, 21; 16/7; 20/10,
29; 23/7, 20;
Проте 20/35;
Пустара Габош (Puszta Gabos) код
Вуковара 15/6;
Пустара Липовац (Општина Бршадин)
власника грофа Елца (Eltz) 17/22;
Р
Радници, цивилни 2/21;
Ратиште у Галицији 23/28;
Рохустал, део Петроварадина 7/17;
Румуни, мештани 18/25;
С
Салаш власника Ђуре Сабадоша
17/10;
Салаш у Земуну 22/18;
Самоубиство 8/21;
Сахрана 9/1;
Свадба 22/25;
Свештеник 7/13;
Сељанчице 22/17, 22;
Сељаци, швапски 23/18;
Силовање 3/11, 13, 15, 16, 29; 9/2;
11/15; 13/29; 22/14; 23/11;

Служавке 2/7; 13/29;
Српски држављани 3/3;
Стадион у Новој Градишки 8/15;
Таоци 18/25;
Тробојка 23/10;
Ћирилица 20/34;

Т

Ћ

У
Убиство или „ненамерни” смртни исход 1/21; 3/10, 11, 24; 8/4; 13, 11/5;
18/10; 20/30; 22/9, 18, 24; 23/15;
Убиство, претња 23/14;
Угрожавање животне безбедности
8/4, 10, 13; 11/4, 20/30;
Уцена 17/34;
Ф
Фалсификовање 1/21; 5/4, 6; 6/7, 14;
10/28; 13/10, 20; 14/37, 43; 18/18;
23/29;
Францтал (Franztal), код Земуна 3/1;
Фрањевачки самостан у Земуну
20/35;
Ц
Цигани 3/14; 8/9; 9/1; 13/5; 14/12;
18/19;
Циганинско острво на Сави код Земуна 23/26;
Црквени украси 6/2;
Црквени послужитељ 20/19;
Ч
Чамац моторни „Ulcisia Castra” 20/30;
Чеси 5/8;
Чекаоница Железничке станице у
Инђији 3/18;
Чеканиоца Железничке станице у
Новом Саду 4/4;
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ПРИЛОЗИ

План повлачења аустроугарске војске кроз Београд ка Земуну
(АВ, Ф. 406, кут. 3, а. ј. 26)

Разгледница са ликом Франца Јозефа и цара Вилхелма
(АВ, Ф. 406, кут. 4, а. ј. 9)

Фотографија војника Рудолфа Зиглера
(АВ, Ф. 406, кут. 5, а. ј. 7)

Фотографија војника Карла Фашингера
(АВ, Ф. 406, кут. 10, а. ј. 7)

Рекламни листић „Златари и сајџије
у Новом Саду“ (АВ, Ф. 406, кут. 6, а. ј. 14)

Разгледница са утиснутим владарима: турски султан Мехмед V, цар Вилхелм II, цар
Франц Joзеф, бугарски цар Фердинанд (АВ, Ф. 406, кут. 15, а. ј. 18)

Разгледница са ликом војника
(АВ, Ф. 406, кут. 11, а. ј. 22)

Разгледница са женским ликом
(АВ, Ф. 406, кут. 19, а. ј. 32)

Разгледница са свечано одевеним паром
(АВ, Ф. 406, кут. 12, а. ј. 17)
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