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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Ова свеска у едицији Научноинформативна средства (колекција XVII) о 
архивској грађи Архива Војводине, представља први том, каталог одабраних 
садржаја докумената из фонда Слободни војни комунитет Петроварадин 
(Peterwaradeiner Militar Kommunität), (1702–1918), за период 1702–1787, са 
поднасловом Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија.

Аналитички описи су груписани по годинама евидентирања предмета и по 
инвентарним јединицама (кутијама). 

Код сваког аналитичког описа, број слеве стране, испред текста описа 
садржаја предмета, представља архивски број предмета. Комбинација броја ин-
вентарне јединице и броја предмета у оквиру ње, је архивска сигнатура пред-
мета. У доњем левом углу, испод описа садржаја предмета, дата је атрибуција 
о језику. Предмети у оквиру Фонда су написани већином на немачком, а само 
мањи број предмета је написан на латинском и другим језицима. 

У горњем левом углу аналитичког описа, изнад описа садржаја предмета, 
дати су подаци о датуму и месту настанка, а у горњем десном углу изворна сиг-
натура предмета. У доњем десном углу, налази се податак о броју листова у 
предмету. 

У наставку текста садржаја предмета често је дата напомена којом обрађивач  
износи своја запажања која се тичу аналитичког описа и која помажу лакшем 
схватању предмета, али нису саставни део текста аналитичког описа.

На почетку књиге се налази Речник мање познатих речи и појмова, а на 
крају помоћни научноинформативни апарат: Именски, Географски, Предметни 
и Предметно-тематски регистар. Регистри упућују на аналитичке описе, тако 
што су код сваке одреднице наведене сигнатуре предмета (број кутије/број 
предмета) у којима се оне налазе, а одреднице су наведене азбучним редом.

У Именском регистру су дата презимена и имена лица који се помињу у ана-
литичким описима. Презимена су транскрибована, а у заградама je дат ориги-
налан начин њиховог писања, онако како су она записана у предметима. Имена 
су делом транскрибована, а делом су наведена према језику народа којем лице 
припада, ако је то било могуће утврдити на основу презимена и детаљном об-
радом грађе.

У Географском регистру је код појединих географских одредница у загради 
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наведено ближе географско одређење или алтернативни назив. 
Исте предметне одреднице су дате у: Предметном и Предметно-тематском 

регистру. У првом регистру су сређене азбучно, а у другом су класификоване 
према темама, такође азбучним редом. У Предметно-тематском регистру је из-
бегнуто понављање сигнатура аналитичких описа уз одреднице, с обзиром на то 
да су већ наведене у Предметном регистру. 

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

–  AM  
–  Б. д
–  Б. м.
–  Б. с.
–  В.
–  Комунитет
–  Магистрат
–  Петров.

Аустријска монархија
Без датума
Без места
Без сигнатуре
Види
Слободни војни комунитет Петроварадин
Магистрат града Петроварадина
Петроварадин



9

РЕЧНИК МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ И ПОЈМОВА

акциза (Accis), порез на право точења алкохолних пића у комунитетима

асентирање, регрутовање

асесор, помоћник у служби, члан судског већа, помоћник судијин;   
помоћник старешине надлештва

аудитор, војни судија

бећари, лица привремено насељена у Петроварадину

бећарска главарина, бећари су плаћали посебан порез, заштитни порез,   
тзв. бећарску главарину (Schutzgeld)

градска администрација у Петроварадину, градски судија, градски саветници, 
градски писари, послужитељи, дворски агенти, градски баждар, градски хирург

ерар, државна имовина, државна (или земаљска, градска) благајна

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

еснафске привилегије (Zunft Privilegien), царица Марија Терезија је 1. септембра 
1768, даровала занатлијама у Славонској-сремској граници могућност да 
занатлије свих струка буду уједињени у главно еснафско удружење и својим 
правима изједначени са осталим занатлијама у Угарској и „наследним 
аустријским земљама“

иберланд, 1. властелинско земљиште изван селишта; обично давано на привре-
мено коришћење; 2. земљиште у индивидуалном власништву граничара не-
зависно од породичног имања; 3. пустара
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инфантерија, пешадијска војска

кадуцитет, право наслеђивања када оставитељ нема наследнике, оставштина 
прелази у  власништво државе, града или цркве 

канцелиста, канцеларијски службеник, заклети писар

клафтер, 1. хват , 2. мера за дрва

контрибуент, порески обвезник

контрибуција, заједнички принос, порез, ратни намет који се узима у новцу у 
окупираном делу непријатељске државе

магистрат, градска управа, првостепена власт за војне комунитете 

магистратске благајне, 1. приходна благајна, 2. сирочадска благајна,   
3. депозитна благајна

мотика, мера за винограде, 1 мотика =200 квадратних хвати

Петроварадин, 1. Унутрашњи град (Доња тврђава),     
2. предграђе Мајур (Лудвигов дол), 3. предграђе Роков дол

Петроварадински провизорат, виша управна власт у Петроварадину 
потчињена директно Дворској комори у Бечу. Од 1702. године потчињена 
Славонском коморском инспекторату у Осијеку. Под својом управом је имао: 
Беочин, Буковац, Каменицу, Карловце, Крчдин, Лединце, Петроварадин и 
Сланкамен 

провизор, 1. управник, 2. судија властелинског суда, 3. апотекарски помоћник

провинцијал, цивилна територија, превасходно се односи на жупаније

регуламент, уредба, пропис, правилник, начело које одређује начин рада

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

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



11

тагверк (Tagwerk), 1. порез по једном откосу ливаде; 2. земљишна мера   
(2 тагверка су чинила једно јутро)

фортификација, вој. 1. наука о утврђивању положаја, 2. утврђење, утврђено 
место, 3. утврђивање, подизање утврђења

шанац (Schanze) вој. пољско утврђење, ров, опкоп;     
прва линија одбране Тврђаве
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ПРЕДГОВОР

Фонд Архива Војводине Ф. 7 – Слободни војни комунитет Петровара-
дин (1702–1918) (Peterwaradeiner Militar Kommunität), садржи архивску грађу 
која обухвата период од 1702. године до 1918. године, а категоризован је као 
фонд од изузетног значаја. Списи су већим делом сачувани и смештени у 852 
кутијe, а књиге су половично сачуване. Документа су углавном написана на не-
мачком језику, готицом, а само мањи део грађе је написан на латинском и дру-
гим језицима.

Садржај грађе овог фонда чине: наредбе, уредбе и нацрти Магистрата, по-
даци о оснивању и унутрашњој организацији Слободног војног комунитета, из-
води из записника са седница, избори и именовања чланова магистратске упра-
ве, нормативна акта о регулисању надлежности и задатака магистратске управе, 
записници са седница Магистрата, деобе и издавања у закуп магистратског 
земљишта и спорови у вези с тим, месечни извештаји о стању пољопривреде, 
спорови око разреза пореза и приреза, извештаји Градске болнице и подаци о 
организовању здравства, завршни рачуни и извештаји о организацији занатских 
и трговачких удружења, оснивање и делатност задужбина и др.

Грађа је сређена према принципу провенијенције, тј. према првобитном по-
ретку, односно сигнатурама исписаним на полеђини сваког предмета. Изузе-
так чине списи без сигнатуре и списи разврстани по тематским групама. Темат-
ских група има укупно 67, нпр. тематска група бр. 12 означава документа која 
припадају привреди, трговини, занатима и саобраћају; број 13 означава сирочад-
ску имовину;  број 20 представљају оставински предмети; број 21 списе о црква-
ма и школама; број 36 кривични предмети, број 51 туторство.

Предмете који имају деловодни број груписали смо у зависности од сигнату-
ре на полеђини и година којима припадају, у следеће групе: 1. Судски списи, 2. 
Економски списи, 3. Црквено-школски фонд и 4. Болнички фонд.

Прва свеска аналитичких описа одабраних садржаја докумената за Ф. 7 Сло-
бодни војни комунитет Петроварадин обухвата списе (15 кутија) од 1702. до 
1787, тј. од године у којој је Петроварадин добио статус коморске вароши до го-
дине када је донет Регуламент којим је престала да постоји Слободна стрељачка 
компанија. Петроварадин је тада и фактички и формално добио статус комуни-
тета, добио је Магистрат који су чинили градоначелник и четири заклетника, као 
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и поделу становника на грађане, контрибуенте и друге. За Фонд је урађен и нови 
сумарни инвентар са ширим подацима.

Одбир предмета, аналитичке описе, као и пратећи нучноинформативни апарат 
је урадила, и приредила за публиковање Данијела Бранковић, архивски саветник. 
Аналитичке описе за  предмете на латинском језику  је урадио мр Дејан Јакшић, 
виши архивиста.

Историјска белешка о фонду

Слободни војни комунитети Петроварадин, Карловци, Земун, Брод, Стара 
и Нова Градишка у Славонско-сремској граници основани су средином  XVIII 
века да би граничари имали где да продају своје пољопривредне производе, да 
користе занатлијске услуге и купују трговачку робу. Друштвеноекономски од-
носи у Граници не могу се замислити без доброг познавања институција сло-
бодних војних комунитета, основаних ради унапређења привредног живота у 
Славонско-сремској војној граници.

Петроварадин је старо насеље, а Римљани су га као већ постојеће насеље у 
I веку утврдили и назвали га Кузум (Cusum). У средњем веку  Петроварадин се 
налазио у саставу Угарске. Краљ Бела IV даровао је Петроварадин калуђерима, 
који су ту сазидали манастир Белфонс и подигли утврђење ради заштите својих 
поседа.

У доба надирања Турака у Средњу Европу Петроварадин је постао значајна 
карика у ланцу пограничних војних утврђења која су зауставила њихов продор у 
Угарску. Петроварадин је пао у турске руке 29. јула 1526. године. За време тур-
ске окупације уживао je статус села тј. вароши, а затим касабе. У њему су жи-
вели Срби и Турци. За време турске владавине Петроварадин није уживао посе-
бан војни значај. 

После пораза код Харшања, Турци су напустили Петроварадин без борбе, 
али су успели још једном да га поврате, да би Аустријанци коначно заузели овај 
град-тврђаву 1691. године.

Након истеривања Турака из Славоније и Срема у великом Аустријско-
-турском рату основани су  у Осијеку: Славонски генералат и Славонски комор-
ски инспекторат. На чело Славонског генералата постављен је  гроф Гвидо фон 
Шторемберг, за команданта Осјечке тврђаве генерал Карло фон Крој, а за ко-
манданта Петроварадинске тврђаве генерал барон Јохан Кристијан фон Нехем. 
Под влашћу генерала фон Нехема био је не само Петроварадин, него и његово 
залеђе, са обе стране Дунава.

Када су Турци 18. октобра 1690. године преотели Аустријанцима Београд, у 
Петроварадину су подизана нова утврђења на месту старе турске тврђаве.

На предлог Дворске коморске комисије, која је била упућена у Славонију и 
Срем да заведе државни поредак у крајевима ослобођеним од Турака, цар је 16. 
маја 1698, наредио  да се у Петроварадину оснују: Коморски провизорат и Три-
десетничарски (царински) уред. 
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Петроварадин се након протеривања Турака краће време налазио под упра-
вом петроварадинског команданта. У њему је у то време живело свега тридесе-
так породица, претежно немачке народности.

Дворска коморска комисија је 1. јануара 1702. године усвојила Седамнаест 
тачака ослобођења које су поднели петроварадински становници. Усвајањем 
ових тачака становницима Петроварадина  је било дозвољено да се конституи-
шу у општину и оснују насеље градског типа – комунитет. Тако је Петровара-
дин постао коморска варош над којом је због значајних фортификација Тврђаве, 
војну власт али делимично, и даље  имао петроварадински командант.

Петроварадин би остао коморска варош да Аустрија није била приморана 
да, после безуспешног рата са Турцима 1739. године, уступи Београд Турској, 
и све раније освојене области јужно од Саве и Дунава. Губитком Београдске 
тврђаве поново је порастао војностратешки значај Петроварадинске тврђаве и 
њеног залеђа.

После закључења Београдског мира, а због одбране нових граница према 
Турској, ужурбано је реорганизована Војна граница.

Према Регуламенту од 29. јула 1747. године образоване су на погранич-
ном славонском и сремском подручју уз реку Саву, три граничарске регимен-
те: Петроварадинска, Бродска и Градишка. Оснивањем граничарских регименти 
на подручју Славоније повезао је барон Енгелсхофен, комесар за успостављање 
Славонско-сремске границе уређење двеју компанија (у Петроварадину и Зему-
ну) слободних стрелаца у једну. У Петроварадину је 1748. године била основа-
на Слободна стрељачка компанија (Frei Schützen Compagnie), а у Земуну то није 
учињено. Уместо тога, у Земуну, Карловцима, Броду и Старој Градишки основа-
ни су слободни војни комунитети. Регуламент барона Енгелсхофена, потврдио 
је Дворски ратни савет 10. марта 1751. године. Тај правни акт састојао се од 21 
члана, а односио се на дотадашњу коморску варош Петроварадин и мајуре који 
су му припадали. 

Регуламентом је петроварадинским становницима била загарантова-
на унутрашња управа. Слободни стрелци су и даље могли да се баве својим 
грађанским занимањима и били су ослобођени војне службе. Једино су били 
дужни да у случају напада бране Тврђаву од непријатеља. 

После увођења Регуламента, становништво у Петроварадину се делило на 
грађане и бећаре. Грађани су били дужни да плаћају порез у зависности од имо-
вине коју су поседовали бавећи се својим занимањем, док су бећари, лица при-
времено насељена у Петроварадину због посла, плаћали бећарску главарину 
(Schutzgeld). Становници Петроварадина тог доба су били Немци, Чеси, Хрва-
ти односно Славонци – католици, а у мањој мери Срби, Јермени, Цинцари и 
Јевреји.

Слободна стрељачка компанија и слободни војни комунитети су основа-
ни да би становници у Славонско-сремској граници имали где да продају своје 
пољопривредне производе и купују робу широке потрошње. Комунитети су,   
дакле оснивани ради јачања привредног живота у Граници и побољшања еко-
номског положаја граничара у Славонији и Срему. Због промењених политич-
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ких прилика у Аустријској монархији 80-их година XVIII века, били су укинути 
неки војни комунитети у Славонско-сремској војној граници. 

Према Регуламенту донетом 1. новембра 1787. године за преостала три 
војна комунитета: Петроварадин, Земун и Карловце, било је предвиђено да 
војни комунитети буду привредни центри, насељени трговцима и занатлијама, 
у којима ће се откупљивати и прерађивати пољопривредни производи гранича-
ра. Комунитети су након доношења Регуламента остали потчињени Славонској 
генералној команди. Становништво се према Регуламенту делило на грађане 
и контрибуенте. Грађанима су се сматрала сва она лица која су поседовала 
грађанско право (Bürgerbrief), док су контрибуентима припадали људи који нису 
испуњавали услове да стекну грађанско право.1  У Петроварадину су били у упо-
треби немачки, а у Буковцу српски и немачки језик.

Регуламентом из 1787. године престала је да постоји Слободна стрељачка 
компанија, а Петроварадин је и фактички и формално добио статус комунитета, 
а његово уређење је било усклађено са уређењем других комунитета.

Петроварадин је 80-их година XVIII века постао средиште Славонско-срем-
ске војне границе. Поред Генералне команде у Петроварадину су се налазили: 
Апелациони суд, Делегирани војни суд, Тврђавска команда и друге високе војне 
установе.

Најважније привредне гране у Комунитету су биле: трговина, занатство 
и виноградарство. Петроварадински трговци су извозили житарице, браш-
но, вино, со, мануфактурне и фабричке производе, док су увозили кафу, тек-
стил и говеђу кожу. Захваљујући успешним интервенцијама барона Волфер-
сдорфа, заповедника Славонске границе, код Дворског ратног савета, царица 
Марија Терезија је 1. септембра 1768. године подарила занатлијама Еснафску 
привилегију у Славонско-сремској граници. Тако су занатлије свих струка биле 
уједињене у главно еснафско удружење и у својим правима се изједначавали са 
осталим занатлијама у наследним аустријским земљама у Краљевини Угарској. 
За седиште Главног еснафског удружења био је одређен Петроварадин, док су 
у осталим војним комунитетима и штапским местима основани филијални ес-
нафи који су били потчињени главном еснафском удружењу у Петроварадину. 
Према Еснафској привилегији петроварадинске занатлије су распоређене у 12 
еснафских удружења, што се задржало до 1832. године када је на молбу Ма-
гистрата дошло до реорганизовања еснафа па су занатлије биле распоређене у 
шест удружења.

Петроварадин је у револуционарној 1848. години, за разлику од Земуна и 
Карловаца који су активно учествовали у политичким збивањима, остао паси-
ван. Узрок пасивности петроварадинских становника треба тражити у њиховој 
националној припадности и у односу на територијално залеђе Петроварадина, 
као и чињеници да је насеље Петроварадин било подређено фортификацијама 

1 Право грађанства (Bürgerrecht) у Комунитету је могао стећи миран и поштен човек који 
цени рад, газдовање и није склон пијанству, хазардним играма и другим пороцима. Осим тога, лице 
које је желело да стекне право грађанства морало је добро да познаје професију којом се бави и да 
поднесе доказе да је способно да издржава себе и своју породицу. Према: Слободан С. Радовановић, 
Петроварадински комунитет 1702–1849, Петроварадин, 2006, стр. 280.
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Тврђаве, која је у јесен 1848. године прешла у руке Мађара. За разлику од Петро-
варадина, Буковац је имао значајну улогу 1848. године у Српском народном по-
крету. Представљао је заправо предстражу Карловаца према Петроварадинској 
тврђави и служио као веза између припадника Српског народног покрета у 
Бачкој и Главног народног одбора у Карловцима.

Са опадањем значаја Петроварадинске тврђаве у XIX веку као војно-
стратешког центра на југу Аустријске монархије према Турској, почео је за-
мирати и привредни живот у Петроварадину. Ово привредно умирање Петро-
варадинског војног комунитета још више је убрзао његов сусед на левој обали 
Дунава – Нови Сад, који се из некадашњег малог насеља Рацког Шанца, пре-
ко пута Петроварадинске тврђаве, развио у моћан трговачки и занатски центар.





СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН 
(1702–1918)

Петроварадински провизорат и
 Слободна стрељачка компанија (1702–1787)

Каталог одабраних садржаја докумената из фонда број 7
 

XVII/1
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Кутија 1

1702–1759.

 1702. новембар 6, Петроварадин             б. с.
1. Гроф Фердинанд Карафа који је предводио Дворску коморску 

комисију, а која је основана са циљем да заводи ред у Славонији 
и Срему доставља Петроварадинском провизорату службени 
акт  којим се за команданта Петроварадина именује барон Јохан 
Кристијан фон Нехем. Власт барона Нехема простирала се на 
територији Петроварадина, са обе стране Дунава. Виша управна 
власт над Комунитетом поверена је Петроварадинском провизо-
рату, а рад Провизората је контролисао барон Нехем, петровара-
дински командант. 

 Петроварадински провизорат је био директно потчињен Дворској 
комори у Бечу и грофу Карафи, а под својом управом је имао у 
Срему: Петроварадин и насеља Беочин, Буковац, Каменица, Кар-
ловци, Крчедин, Лединци и Сланкамен.

 Дворска коморска комисија предвођена грофом Карафом у 22 тачке 
достављеног службеног акта регулише будући живот петроварадин-
ске општине, поред осталог питања у вези са економским положајем 
становника Петроварадина, опорезивањем кућа, ослобађање пореза, 
плаћање земљишног пореза, давање коначишта за војску, право на 
употребу сопственог градског печата, право сечења меса итд.

 Петроварадин је као варош због тесне повезаности са Тврђавом 
био средиште како коморске, тако и војне власти.

 Немачки.         8 листова

 1705. јануар 7, Петроварадин             б. с.
2. Попис ствари (инвентар) Јохана Лајденбахера (Leidenbacher), пи-

вара и становника Петроварадина, достављен од петроварадин-



22

ског градског судије Јохана Лојбергера 7. јануара 1705. године.
 Немачки.          4 листа

 1723. август, Петроварадин              б. с.
6. Брачни уговор закључен између Јакоба Шилауфа (Schilauf), ста-

новника Петроварадина и његове веренице Терезе Баум (Baum) у 
Петроварадину 1723. године пред сведоком Филипом Мајстером 
и градским судијом Јоханом Мозером (Moser). Брачни уговор је 
био закључен у писменој форми и потписан од обе стране. Уго-
ворне стране споразумно деле заједничку имовину коју уносе у 
брак и коју стичу за време трајања брака. У брачном уговору Ши-
лауф потврђује да поседује кућу у сопственом власништву, 300 
форинти готовог новца, као и то да је без било каквих осталих 
дуговања. Брачни уговор је закључен у односу на некретнине и 
готов новац у за то законски прописаном облику.

 Немачки.               1 лист
 
 1726. април 6, Петроварадин             б. с.
7. Потврда овдашњег провизора Јохана Јакоба Мајера (Mayer) да је 

у Благајну коморског провизората уплаћена сума од 475 форин-
ти, а којом је регулисана исплата пореза на право точења алко-
холних пића у Комунитету, тзв. акциза за зимски квартал, а  на 
име исплате пореског дуга за претходни период.

 Висину пореза на право точења алкохолних пића у Комунитету,  
одређивала је Дворска коморска комисија коју је предводио гроф 
Фердинанд Карафа.

 Немачки.             1 лист

 1736. март 23, Петроварадин             б. с.
10. Уговор којим Петроварадински провизорат врши расподелу на-

мирница за потребе исхране војске и коња у касарни у Карлов-
цима, пре свега пешадијској регименти грофа Карла Пелегринија 
(Pellegrini). Расподела је извршена на основу одлуке Дворске ко-
морске дирекције од 21. марта 1836. године.

 Немачки.           2 листа

 1748. (Neoplanta / Нови Сад)               б. с.
14. Део записника (протокола) Новосадског магистрата којим је пред-

седавао велики судија Игнац Хајл, стр. 21–26, обухвата следеће 
тачке: Тачке 5–6. Спречавање становника Темерина да обрађују 
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земљу на градској територији; Тачка 7. Привилегија које се тиче 
Петроварадинске тврђаве и потребно је копију дати команданту 
Тврђаве;

 Седница 8. IV 1748: 4. Протокол некадашње привилеговане ва-
роши Петроварадин (од 1741) састављен је у облику књиге и по-
ложен је у архиву Магистрата; Седница 22. IV 1748: 1. Градски 
представници су послати на жупанијску генералну конгрегацију 
заказану за 26. април у Баји. 3. Откуп десетине од Калочке 
надбискупије у ранијој висини (150 форинти). 4. Молба да се 
градске (посебно вашарске) привилегије објаве на жупанијском 
нивоу. Седница 23. IV 1748: 1. Грцима и другим турским пода-
ницима привилегијама није било додељено грађанство, а будући 
да им је држава бранила трговину, одлучено је да им се одобри 
шестомесечни рок да своје куће распродају.

 Латински.             3 листа

 1749. новембар 27, Петроварадин             б. с.
15. Спецификација трошкова достављена од прокуратора (царског 

опуномоћеника) Романа Богојевића, за 1749. годину. Ради се пре 
свега о службеним трошковима за потребе превоза службеног 
особља кочијама од Петроварадина до Беча: преко Новог Сада, 
Сегедина, Осијека, Баје, Пеште и Чонграда, жупанија Чонград 
(Csongrád), а који обухватају и трошкове дневница службеника, 
храну за коње, трошкове преноћишта итд.

 Немачки.           4 листа

 1750. јун 11, Neoplanta/Нови Сад             б. с.
21. Жупанијска комисија, испитавши бројне сведоке, утврђивала 

је на терену ранију северну границу коморског Петроварадина 
(Нови Сад) према Футошком властелинству, испитујући и как-
ве су земљишне обавезе имали овдашњи житељи од времена 
генерала Нема (Nem). Граничне међе, како потврђују сведоци, 
су: брег Ханта, Цигански гроб и Којин бунар. Тако, један од 
сведока ченејски свештеник Михајло Темеринац говори да су 
својевремено Темеринци из Малог Јарека молили Нема да се пре-
селе у долину Којин бунар или између брежуљака Громулице али 
им је он лично одговорио да су ти локалитети, као и брежуљци 
Честе хунке под војном управом из Петроварадина.

 Латински.      14 листова
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 1750. август 14, Петроварадин             б. с.
22. Судска истрага и записник настао поводом подизања тужбе пот-

пуковника сремске коњичке регименте, Секуле Витковића, про-
тив Магистрата, а тиче се оптужби садржаних у три тачке. Са 
тужбом је упознат Дворски ратни савет у Бечу и барон Хелфрајх, 
подмаршал, петроварадински командант и инспектор Петровара-
динске граничарске регименте. Спор је проузроковало нерешено 
старатељство над стамбеним објектом у којем је Витковић стано-
вао и за који доказује да се ради о кући у приватном власништву.

 Треба напоменути да је Дворски ратни савет наредио подмарша-
лу Хелфрајху да је обавезан да извршава њихове заповести, а у 
случају да Компанија остане без инспектора она нема обавезу 
да слуша заповести команданта Петроварадинске тврђаве него 
је требала да се обрати Дворском ратном савету, све до поновног 
именовања инспектора-генерала у Петроварадину. 

 Немачки.      15 листoва

 1751. март 10, Беч               б. с.
24. Регуламент о оснивању Слободне стрељачке компаније у Пе-

троварадину настао 29. јула 1747. године ратификовао је Двор-
ски ратни савет у Бечу, 10. марта 1751. године. Комесар за 
оснивање Војне границе у Славонији и Срему и Слободне 
стрељачке компаније у Петроварадину (Frei Schützen Compagnie) 
је био барон и подмаршал Енгелсхофен. Регуламентом су била 
утврђена права и дужности припадника Привилеговане слободне 
стрељачке компаније у Петроварадину.

 Компанија је према уговору који је имао рок важности три годи-
не, од 1. новембра 1748. до 31. октобра 1751, имала обавезу да јој 
за дароване имунитете плаћа годишњу контрибуцију у износу од 
2.600 форинти. Уговорени износ је био уплаћиван у тромесечним 
ратама у Главну благајну Границе.

 Немачки.            2 листа

 1751. мај 20, Пожун (Pressburg)             б. с.
25. Са Регуламентом барона Енгелсхофена 31. октобра 1748. годи-

не основана је Слободна стрељачка компанија у Петроварадину. 
Регуламент је Енгелсхофен издао у Карловцима. Регуламнтом су 
била утврђена права и дужности припадника Слободне стрељачке 
компаније у Петроварадину, а он се састојао од двадесет и једног 
члана, а осталих пет чланова који се односе на финансирање 
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Компаније, додато је 1951. године. Барон Енгелсхофен је за 1749, 
1750. и 1751. годину одредио финансирање компаније у изно-
су од 2.300 форинте годишње. Слободним стрелцима је било 
стављено у задатак да спроводе све одредбе Регуламента и да 
савесно извршавају наређења виших власти, као и да брину о 
финансијском пословању Компаније.

 Немачки.           4 листа
 
 1751. Петроварадин               б. с.
27. Регуламент којим се гранична тврђава, град Петроварадин, као 

и његово предграђе и постојеће грађанство стављају под комор-
ску јурисдикцију Слободне стрељачке компаније у Петровара-
дину (Freischütz Compagnie). Регуламент о оснивању Слободне 
стрељачке компаније састојао се од двадесет и једног члана.

 – Регуламент је одредио да ће грађани Петроварадина, укључујући  
и оне који станују у предграђу тј. Мајурима (Mayerhofern) бити 
организовани у Слободну стрељачку компанију и припојени 
Петроварадинској граничарској регименти  као њен привилего-
вани саставни део. Слободна стрељачка компанија биће под ди-
ректном надлежношћу Дворског ратног савета, а не Петровара-
динске регименте.

 – Припадницима Слободне стрељачке компаније загарантовано 
је унутрашње грађанско уређење. Они су могли и даље да се баве 
грађанским занимањима, осим у случајевима непријатељске оп-
саде када су имали обавезу да бране насеље и тврђаву.

 – На челу Слободне стрељачке компаније налазио се официр, 
који је по чину био капетан у активној служби.

 – Компанија је имала своју заставу пред којом су се слободни 
стрелци заклињали да ће бранити Тврђаву од непријатеља. У 
доба мира шестина људства је имала обавезу да савлада вештину 
гађања из топова, а остали слободни стрелци били су наоружани 
пушкама.

 – Компанија је имала обавезу да бар три пута годишње организује 
дефиле припадника Слободне стрељачке компаније у част цари-
це Марије Терезије и цара Јосифа II, њеног сина.

 – Компанија је сама постављала своје официре и подофицире. 
Градски судија је обављао дужност поручника, а најстарији члан 
Градског савета дужност заставника компаније.

 – Компанија која је задржала своје унутрашње грађанско уређење 
била је дужна да саму себе издржава. Градска управа, градски 
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судија, градски саветници и послужитељи бирани су из редова 
грађанства. Градски савет је доносио одлуке у свим грађанским 
споровима укључујући и бригу о сирочадима и сиромасима и 
обављање полицијских послова. Мандат чланова Градског савета 
је био  три године.

 – Слободна стрељачка компанија се састојала од 220 стрелаца, 
укључујући и капетана, заповедника Компаније.

 – Последњим чланом регуламента о оснивању Слободне 
стрељачке компаније у Петроварадину, Компанија се обавезала 
да ће сходно потребама Дворског ратног савета у будућности 
прихватити и измене у Регуламенту.

 Немачки.       16 листова

 1752. јануар 8, Петроварадин             б. с.
29. Извод из листе активних дуговања евидентиран 8. јануара 1752. 

године у Главној рачунској књизи војне команде у Петроварадину.
 Немачки.           4 листа

 1752. април 14, Петроварадин             б. с.
31. Градска управа компаније (варошки судија и саветници) 

извештавају Петроварадински провизорат о преговорима да се 
у пролеће 1752. године купи мајур барона Уфла за суму од 6.000 
форинти, у пролеће 1752. године. Циљ куповине мајура био је 
насељавање терена испред Тврђаве где су се налазиле економије 
официра, по којима се ово насеље и почело називати Мајур. 
Официрске мајуре који су се налазили поред Петроварадинске 
тврђаве педесетих година XVIII века откупљивали су петровара-
дински грађани.

 Немачки.           2 листа

 1753. септембар 1, Петроварадин             б. с.
41. Купопродајни уговор о куповини гостионице закључен 1. сеп-

тембра 1753. године између продаваца Јохана Крамера (Kramer) 
и Михаела Гроса (Gross), становника предграђа Петроварадина 
и Антона Хоенруфера (Hohenrufer), становника Петроварадина. 
Купопродајна цена је износила 290 гулдена, а начин и рок испла-
те одређени су самим уговором. Уговор је својеручно потписао 
градски судија Фридрих Ноје.

 Немачки.           2 листа
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 1753. новембар 17, Петроварадин             б. с.
42. Правни акт којим писар Антон Валик и његова супруга Марија 

Ана Валик, добијају старатељство над малолетним Мрцена 
(Mrzena) Матиасом, сина истоименог преминулог становни-
ка Петроварадина. Након смрти Матиаса Мрцене, састављен је 
протокол о његовом иметку и породици (Sperrelation), а потом је 
уследила оставинска расправа. Његова укупна  непокретна имо-
вина је процењена на 1.993 форинте и 18 крајцара и обухватала 
је процену куће, 40 мотика винограда и 2 тагверка ливаде. 

 Магистрат је поставио старатеља малолетном сину који је остао 
без родитеља. Магистрат је био надтуторска власт без чије дозво-
ле се није смело ништа отуђити од имовине лица стављеног под 
старатељство. Новац који је припадао особама под старатељством 
полаган је у комунитетску Сирочадску благајну, а Магистрат је 
био дужан да води рачуна о томе како се овај новац улаже и да ли 
доноси прописану камату од 6 процената.

 Немачки.           2 листа

 1754. јули 29, Петроварадин             б. с. 
44. Молба Јохана Пајнингера (Peinninger), браварског мајстора из 

Петроварадина, упућена барону Хелфрајху (Helfreich), подмар-
шалу и петроварадинском команданту, инспектору петровара-
динске граничарске регименте за прелазак из Београда у Петро-
варадин. Диплому браварског мајстора стекао је пре шест годи-
на, тренутно је задужен да обавља браварске радове на Тврђави, 
а недавно је постао власник куће у Петроварадину, куповином 
куће од управника поште Андрејевића за 4.000 гулдена.

 Немачки.           2 листа

 1755. јануар 11, Петроварадин             б. с.
48. Управник поште у Петроварадину, Андрејeвић, продаје кућу 

Јохану Пајнингеру, браварском мајстору из Петроварадина, за 
4.000 гулдена, 13. октобра 1754. године. Кућа се налази на про-
стору између крчме Црни орао и куће поштара Милера, а осим 
тога поред ње се налази и два тагверка ливаде. Уговор је ове-
рио градски судија Фридрих Ноје, а са купопродајним уговором 
упознат је и барон Хелфрајх, подмаршал и петроварадински ко-
мандант, инспектор Петроварадинске граничарске регименте.

 Немачки.           2 листа
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 1755. мај 11, Петроварадин              б. с.
51. Извештај Дворског ратног савета у Бечу од 10. маја 1755. године 

којим се Петроварадинској команди налаже задржавање грађана 
који долазе из Босне и Црне Горе, јер је њихов одлазак у Русију 
условљен преко ове територије. У прилогу је додат правилник 
настао специјално у ове сврхе. Разлог забране преласка станов-
ништва преко територије коју покрива Петроварадински кому-
нитет је спречавање продирања заразних болести, првенствено 
куге.

 Немачки.           2 листа

 1755. август 14, Петроварадин             б. с.
56. Брачни уговор закључен између Себастијана Гутлeбера (Gutleber), 

млађег калфе из Петроварадина, и веренице Ане Марије Миндл 
(Mündl), такође становнице Петроварадина, у Петроварадину 14. 
августа 1755. године. Отац Ане Марије, ковач Миндл из Петро-
варадина и његова супруга Ана Катарина прилажу 300 форинти, 
која ће представљати део будуће заједничке имовине младенаца. 
У брачном уговору се такође напомиње да је Гутлeбер наслед-
ник целокупног очевог имања у Петроварадину. Уговорне стране 
споразумно деле заједничку имовину коју уносе у брак и коју ће 
стећи за време трајања брака.

 Немачки.           2 листа

 1756. јули 14, Петроварадин             б. с.
58. Тестамент (завештање) Антона Бранта (Brandt), становника Пе-

троварадина, у којем изјављује да целокупно наследство након 
своје смрти завештава супрузи Марији Ани Брант. Она је наслед-
ник укупне робе којом су трговали, наследница је куће и сесије, 
као и 1.500 форинти готовине. Стицањем права на наслеђивање 
имовине Марија Ана Брант преузима на себе сва активна 
дуговања, а делом наслеђене имовине располажу и њена деца: 
Антоније и Франциска Брант.

 Немачки.           2 листа

 1757. јануар 27, Петроварадин                   б. с.
61. Уговор закључен између барона Хелфрајха (Helfreich), подмар-

шала и петроварадинског команданта, инспектора Петровара-
динске граничарске регименте и грофа фон Редеја (Rhedej) у 
Осијеку 22. јануара 1757. године, којим се планира реализација 
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трогодишњих радова на Петроварадинском Шанцу и уступање 
на располагање такозваних „деликвената” слободног краљевског 
града у сврху радне снаге. Резолуција Дворског ратног савета у 
Бечу и наредба Славонске генералне команде су потврда прет-
ходног уговора и донесених одлука.

 Шанац је прва линија одбране Тврђаве и био је испуњен водом. 
Он је представљао дубоко и широко удубљење у тлу испред са-
мих бедема. Његова основна функција је била да се онемогући 
приступ бедемима односно да се онемогући директан напад на 
њих. 

 Немачки.           3 листа

 1757. мај 1, Петроварадин              б. с.
68. Акциза, порез који се плаћао на право точења алкохолних пића 

у Петроварадину од 1. маја 1757. до последњег дана октобра 
1757. године. У крчмама је продавано вино, пиво и ракија. Вино 
и ракија су се точили и у приватним кућама у Петроварадину. 
Акциза је била једнака за све, крчмаре и све остале грађане који 
су вино и ракију точили у својим кућама, и износила је по акову 
вина или пива девет крајцара.

 На основу података из 1757, се види  да је количина продатог 
алкохолног пића од 1. маја до 31. октобра 1757. године била у 
следећим најпосећенијим крчмама у Петроварадину: Златни во, 
Црвени јелен и Бели анђео.

 Немачки.           4 листа

 1758. фебруар 28, Петроварадин             б. с.
71. Инспектор у Комисији за регрутовање војника, Фердинанд 

Бонгард, извештава Петроварадински комунитет да је Ан-
тон Будимац, стар 23 године, без занимања, био шест година 
војник пешадијске регименте након чега је отпуштен из војске. 
Асентациона комисија поново узима у разматрање потребу за 
регрутовањем Антона Будимца.

 Немачки.             1 лист

 1758. јуни 7, Петроварадин              б. с.
73. Јохан Хајнрих фон Шлецер (Schlötzer), виши војни комесар, 

извештава Петроварадински комунитет о потреби транспорта 
батаљона пешадијске регименте бр. 9 (тачније 63 њена припад-
ника) са територије Комунитета, преко Бачке жупаније, Будима 
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(Ofen) до Леополдштата у Аустрији. 
 Немачки.           2 листа

 1758. јули 24, Петроварадин             б. с.
74. Допис Војног суда у Петроварадину упућен Служби за ревизију 

рачуна у коме је садржана процена тренутног стања Вурмове пи-
варе у Петроварадину након његове смрти, а који подразумева 
поред осталог и попис настале штете у снабдевању пивом у Пе-
троварадину и на територији Новог Сада, укупан капитал пиваре, 
као и обавезе и дуговања према Сирочадској благајни у укупном 
износу од 1.240 форинти.

 Тамошњи државни суд је због дуговања пиваре ставио на по-
пис имовину целе економије, те је Катарини Елизабети Вурм, 
пиваревој супрузи, пошто није могла да се бави производњом 
пива, наложио да пивару преда у закуп, за 1.000 форинти 
годишњег интереса.

 Немачки.           2 листа

 1758. јули 27, Петроварадин             б. с.
80. Молба Катарине Елизабете Вурм, супруге покојног пивара из Пе-

троварадина Паула Вурма, упућена Генералштабу и Граничарској 
војној служби у Петроварадину, у којој моли Магистрат града 
Петроварадина до јој помогне након смрти супруга Паула Вур-
ма. Катарина Елизабета Вурм је самохрана мајка са петоро деце 
и напомиње да су она и супруг у Петроварадину изградили пи-
вару уз огроман труд, и то у вредности од око 9.000 форинти. 
Дуговања су измиривали годишње, у износима од по 1.240 фо-
ринти, без интереса.

 Немачки.           4 листа

 1758. јули 29, Осијек              б. с.
81. Војни судија Нојханг (Neyhang) извештава Петроварадински ко-

мунитет о укупним задужењима Вурмове пиваре у Петровара-
дину на дан 29. јули 1758. године у Осијеку. Након смрти Паула 
Вурма, инвентарисано је произведено пиво, за које је Вурм на 
укупан приход исплаћивао порез од 886 форинти и 48 крајцара. 
Следи предлог за наставак производње пива у пивари која је тре-
нутно власништво удовице Вурм, која уједно преузима и наслед-
ство и одговорност за њено даље функционисање.

 Немачки.           4 листа
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 1758. август 12, Петроварадин             б. с.
82. Спецификација рачуна Франца Хартингера (Hartinger), пивара из 

Петроварадина, у којој је садржан попис ствари које су се затекле 
у пивари Паула Вурма након његове смрти. Поред бачви за воду 
и пиво, слада, хмеља и јечма, Франц Хартингер је проценио да се 
у пивари Паула Вурма 12. августа 1758. године затекла имовина 
у износу од 748 форинти и 11 крајцара.

 Немачки.           2 листа

 1758. август 19, Петроварадин             б. с.
83. Списак непокретне имовине сачињен после смрти пивара из Пе-

троварадина Паула Вурма, кога је 19. августа 1758. године доста-
вио Петроварадинском комунитету Конрад От (Ott), браварски 
мајстор из Петроварадина. Конрад От је проценио да се у пивари 
Паула Вурма, која се налазила у предграђу, затекла имовина у из-
носу од 163 форинте и 36 крајцаре.

 Немачки.           2 листа

 1758. новембар 24, Петроварадин             б. с.
89. Јохан Хајнрих Шлецер, виши војни комесар и изасланик Двор-

ског ратног савета, извештава Петроварадински комунитет о 
потребама снабдевања 4. чете пешадијске регименте „Емануел 
Луцан“ (Emanuel Luzan) храном, опремом и коњима, за потребе 
транспорта регименте са обале Дунава у Петроварадину у Те-
мишвар, тачније 63 њена припадника. У трошкове отпремања 
војске обрачунати су и трошкови транспорта запрежним колима.

 Немачки.           1 лист

 1758. децембар 14, Петроварадин             б. с.
90. Тестамент Терезије Пелтингер (Pöltinger), становнице Петро-

варадина, сачињен у Петроварадину 14. децембра 1758. годи-
не пред сведоцима, Хелфер Јоханом Михаелом (Helffer), Ноје 
(Noye) Фридрихом и Браун (Braun) Паулом. Недавно преминула 
становница Петроварадина је целокупну имовину тестаментом 
завештала на следећи начин: Фрањевачком реду у Петроваради-
ну, укупно 800 гулдена (200 гулдена за покој душе њене, 200 гул-
дена Фрањевцима у Земуну, 200 гулдена Фрањевцима у Шарен-
граду, Сремска жупанија, 200 гулдена фрањевачком манастиру 
Мариа Радна у Араду. Затим граду Петроварадину 200 гулдена, 
те затим у корист Фрањевачког манастира у Петроварадину из-
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нос од 500 гулдена и овдашњој Градској болници у Петроваради-
ну по 200 гулдена). Остатак готовог новца биће подељен између 
њене кћери Алојзије и сина Себастијана Гутлебера.

 Немачки.           4 листа
 
 1758. Петроварадин               б. с.
93. Евиденциони лист о асентирању (регрутовању) војника у 1758. 

години према следећим дистриктима: Пожунском (Pressburger 
District), Шопронском (Ödenburger District), Будимском (Ofner 
District), Осјечком (Еszeker District) и Великоварадинском  
(Grosswardeiner). Најчешћи облик регрутације је била војна оба-
веза, односно служба у оружаним снагама.

 1759. јануар 5, Петроварадин             б. с.
96. Молба Матеуса Аугустина, становника Петроварадина, упућена 

Магистрату у Петроварадину у вези са правом Адама Вајс Бран-
та (Brant) да наследи део „Вурмове пиваре”, пре свега зато што 
је с њим у рођачком сродству. Адам Вајс Брант је само један од 
могућих наследника Вурмове пиваре.

 Немачки.           2 листа

 1759. април 4, Петроварадин             б. с.
99. Тестамент становника Петроварадина, Јохана Манхалтера 

(Manhalter), настаo у Пешти пред сведоцима: Јозефом Швар-
цом (Schwartz), Антони Орсатом (Orsatt) и Јоханом Михаелом 
Мајером (Mayer), 4. априла 1759. године. Имовину је Манхал-
тер тестаментом завештао фрањевцима, чији је биo припадник, 
и то укупно 25 гулдена, граду Петроварадину 25 гулдена, затим 
Фрањевачком манастиру и цркви у Петроварадину износ од 200 
гулдена. Остатак готовог новца биће део наследства сестрине 
деце: Анe Марије Елнер (Elner) и њеног сина Ивана Матиаса. 
Напослетку, део наследства потписник тестамента оставља су-
прузи Ани Марији Манхалтер, рођеној Клампауер (Klampauer), 
становници Петроварадина.

 Немачки.           4 листа

 1759. септембар 1, Петроварадин             б. с.
106. Обвезница Винка Јакубовића на 137 форинти и 27 крајцара, за 

новац који је примио из Сирочадске благајне посредством Јохана 
Кнора (Knorr), Јохана Пајнингера (Peininger) и Јоахима Рајнхарда 
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(Reinhard). У залог за дуг, Јакубовић је ставио под хипотеку кућу 
у властитом поседу. 

 Обичај је био да се новац, који је припадао особама под 
старатељством, полаган у комунитетску Сирочадску благајну, 
могао позајмити, али уз одређене услове и прописану камату. 
Магистрат је био дужан да води рачуна о томе да се овај новац 
корисно улаже.

 Немачки.           2 листа

Кутија 2

1760–1766.

 1760. јануар 3, Петроварадин             б. с.
1. Тестамент Антона Шока (Schock), становника Петроварадина, 

којим он у законом одређеном облику и последњом изјавом пред 
сведоцима завештава своју целокупну имовину након смрти 
супрузи Франциски Шок и деци: Розалији, Марији, Терезији и 
Катарини Шок. Једним делом преостале новчане имовине биће 
исплаћени трошкови сахране А. Шока, те трошкови за реквијем 
(6 гулдена), као и трошкови његовог боравка у Градској болници 
у Петроварадину, који су износили четири гулдена.

 Немачки.           4 листа

 1760. март 13, Петроварадин             б. с.
4. Расправна акта од 26. фебруара 1760. године поводом поделе 

имовине и саслушања сведока након смрти Мишка Лугомерца, 
становника Петроварадина. У попис имовине Мишка Лугомер-
ца, тј. непокретне имовине којима је располагао, улазила су не-
измирена дуговања како његова, тако и средства која су њему 
дуговали у последњих неколико година. Већи део његове имови-
не наследила је супруга Магдалена, син Јура Лугомерац, стар 15 
година и кћи Јулијана, стара 18 година.

 Немачки.           4 листа
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 1760. септембар 22, Петроварадин              б. с.
8. Брачни уговор закључен између Јохана Јозефа Кнора (Knorr), 

зидарског мајстора из Петроварадина и његове веренице 
Алојзије Катарине, раније Вајсбекер (Weissbecker), у Петрова-
радину 1760. године пред сведoком, Стефаном Колетом (Collet).

 Уговорне стране споразумно деле заједничку имовину коју уно-
се у брак, и ону коју стичу за време трајања брака. У брачном 
уговору Јохан Јозеф Кнор потврђује да поседује кућу у соп-
ственом власништву, 1.500 гулдена готовог новца, као и да је 
без било каквих осталих дуговања. Брачни уговор је закључен 
у односу на некретнине и готов новац у законски прописаном 
облику.

 Немачки.           2 листа

 1761. фебруар 13, Петроварадин             б. с.
11. Асигнација (налог за исплату) 5 форинти ради регулисања трош-

кова лечења Антона Хартмана у Градској болници у Петровара-
дину. Регулисање болничких трошкова потврђује градски хирург 
у Петроварадину. Градска болница у Петроварадину се помиње 
још 1757. године, а издржавала се из Болничког фонда. На крају 
сваке војне године прављен је обрачун болничких прихода и рас-
хода.

 Немачки.            1 лист

 1761. фебруар 20, Петроварадинска тврђава           б. с.
12. Племић Јован Марковић жали се Палатину да је стигавши у Бач-

ку жупанију забуном недужан ухапшен од стране пандура Ко-
морског властелинства Сантово. Поступком су повређени његови 
племићки прерогативи.

 Латински.           1 лист

 1761. мај 3, Петроварадин              б. с.
16. Тестамент Игнаца Северина, сапунџије из Петроварадина, којим 

он у законом одређеном облику и последњом изјавом пред све-
доцима завештава своју целокупну имовину након смрти, кћери 
Франциски и њеном веренику Јохану Прингеру. Пописом имови-
не је утврђено да наследници стичу право власништва над вино-
градом, намештајем, и 4.000 гулдена у готовини.

 Немачки.           2 листа
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 1761. мај 8, Петроварадин              б. с.
18. Тестамент Барбаре Лојтнер (Leutner), становнице Петроваради-

на, којим она у законом одређеном облику и последњом изјавом 
пред сведоцима завештава своју целокупну имовину након смрти 
својој деци. Пописом имовине је утврђено да наследници стичу 
право власништва над 1.996 форинти и 30 крајцара, али су у оба-
вези да исплате заостала дуговања Барабаре Лојтнер. 

 Немачки.           2 листа

 1761. децембар 11, Петроварадин             б. с.
26. Подмаршал Вулф, заповедник Петроварадинске тврђаве, извеш-

тава Магистрат града Петроварадина и Дворски ратни савет да је 
молба госпође Навратик, становнице Новог Сада и стражареве 
супруге, да прода своју кућу одбијена, јер нема основа за њено 
прихватање. Подмаршал Вулф такође доставља обавештење да у 
Банату хара куга, те је неопходно увести превентивне санитарне 
мере због заштите од болести, а путници треба да се подвргну 
строгом санитарном прегледу. 

 Немачки.           3 листа
  
 1761. децембар 22, Сентомаш             б. с.
27. Иштван Вароди (Varodi), становник Сентомаша, одговара Сенату 

Слободног војног комунитета Петроварадин, да ће се потрудити 
да исплати разрезани му палатински порез, као и 280 форинти 
дуга од заоставштине покојног Игнаца Северина.

 Латински.           2 листа

 1761. децембар 12, Петроварадин             б. с.
32. Рачун издат на име Лоренца Гринсвидла (Grünßwidl), стаклорес-

ца из Петроварадина, којим се захтева да сапунџија Игнац Севе-
рин, исплати стаклоресцу до договореног рока новчани износ од 
4 форинте и 30 крајцара, за застакљивање прозора у Мајурима. 
За право обављања заната стаклоресци су, као и остале занатлије, 
плаћали порез на право обављања заната.

 Немачки.          1 лист

 1761. б. д., Петроварадин              б. с.
39. Рачун издат на име Матка Пиндерића, становника Петровара-

дина, којим се захтева да сапунџија Игнац Северин, исплати 
Пиндерићу до одређеног временског рока новчани износ од 4 
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форинте и 22 крајцаре, за откупљених 70 мера брашна. 
 Напомена: Шездесетих година XVIII века петроварадински ста-

новници су се могли снабдети брашном по приступачним ценама, 
с обзиром на то да је Комунитет био познат као добар произвођач 
и извозник житарица у Србију и Турску.

 Немачки.           1 лист

 1761. б. д., Петроварадин              б. с.
40. Спецификација рачуна издата на име Мишко Пеликан, становни-

ка Петроварадина, којом се захтева да сапунџија Игнац Северин, 
исплати Пеликана новчаним износом од 4 форинте и 20 крајцара, 
за откупљених 18 1/2 ока соли. 

 Напомена: Дућанџије су иначе продавале со у Петроварадину 
скупље него што је то било одређено од стране Петроварадин-
ског магистрата. Магистрат је одредио да се фунта соли продаје 
по цени од 3 крајцаре.

 Немачки.             1 лист

 1761. б. д., Петроварадин              б. с.
43. Потврда Каспара Штегера (Steger), столара из Петроварадина, да 

му је Игнац Северин, сапунџија из Мајура, за обављене радове у 
Петроварадинским мајурима исплатио 21 форинту и 45 крајцара. 
За право обављања заната столари су, као и остале занатлије, 
плаћали порез за право обављања заната.

 Немачки.            1 лист

 1762. април 3, Петроварадин             б. с.
44.  Рачун издат на име Мартина Зусмана (Susmann), месара из Пе-

троварадина, којим се захтева да сапунџија Игнац Северин, ис-
плати месару до одређеног временског рока новчани износ од 44 
форинте и 37 1/4 крајцаре, за преузету робу у Мајурима. Месари 
су, као и све остале занатлије, плаћали порез за право обављања 
трговине.

 Немачки.            1 лист

 1762. јун 19, Петроварадин              б. с.
50. Подмаршал Вулф, заповедник Петроварадинске тврђаве, извеш-

тава Магистрат града Петроварадина и Дворски ратни савет да 
је на основу дописа Војне команде у Ердељу расписао потерни-
цу за Турчином са именом Гаљунги Осман-паша, кога у случају 
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пресретања од стране градских власти Петроварадина треба 
ухапсити. Исту молбу проследио је и генерал Шулц, председник 
Војне санитетске комисије у Петроварадину.

 Немачки.            2 листа

 1762. јули 18, Петроварадин             б. с.
52.  Подмаршал Вулф, заповедник Петроварадинске тврђаве, моли 

грофа Мерсија, заповедника Славонске војне границе у Осијеку, 
да Манојла Георгијевића, који се тренутно налази у затвору, ос-
лободи заточеништва. На основу тужбе коју је поднео његов отац 
и на основу увида у рачунске књиге, не може се утврдити криви-
ца Манојла Георгијевића, становника Петроварадина.

 Немачки.           8 листа

 1762. новембар 1, Петроварадин         фасц. 18 бр. 13
53. Магистрат града Петроварадина извештава Лоренца Шпилауера 

да удовица Катарина Елизабета Вурм након смрти свог супруга 
и власника пиваре у Петроварадину, Паула Вурма, није у стању 
да се бави послом који изискује индустријску производњу, те 
управљање пиваром прво предаје у закуп, а потом власништво и 
производњу пива у пивару преузима пивар Лоренц Шпилауер. 

 Напомена: Пиваре су у то доба биле опорезоване са по 18 крајцара 
по акову справљеног пива.

 Немачки.           2 листа

 1762. новембар 29, Петроварадин             б. с.
56.  Потврда којом град Петроварадин уплаћује 111 форинти на име 

исплате пореског дуга за зимско полугодиште у 1762. години.
 Немачки.           2 листа

 1763. б. д., Петроварадин              б. с.
82.  Градски судија Петроварадина доставља Гарнизонском суду 

листу дуговања петроварадинског становништва према 
Сирочадској благајни која износи укупно 718 форинти. Готов 
новац је уплаћиван особама под старатељством у комунитетску 
Сирочадску благајну. 

 Немачки.      7 листова

 1763. април 21, Карловци              б. с.
83.  Извештај грофа Мерсија, заповедника Славонске војне грани-
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це, упућен подмаршалу Вулфу, заповеднику Петроварадинске 
тврђаве 27. априла 1763. године, у коме се каже да је власте-
лин Каменице Марцибањи (Marczipany) противправно изнудио 
12 форинти Грку са именом Јаниа. Оптужбу против властелина 
Каменице поднео је провизор (настојник) Хорват. Гроф Иштван 
Марцибањи је био иначе саветник Марије Терезије и преузео је 
власништво над Каменицом од генерала барона Ифелина.

 Немачки.           2 листа
 
 1763. април 28, Петроварадин             б. с.
85.  Признаница Лоренца Марцибањија (Marcipany) да је за претход-

ну годину од извесног петроварадинског Грка примио 12 форин-
ти на име рибњака код Каменице, што му као властелину припа-
да (две копије оригинала предате Ратној канцеларији у Петрова-
радину).

 Латински.           2 листа

 1763. мај 7, Петроварадин              б. с.
87.  По налогу пуковника Михоковића, Магистрат града Новог Сада 

привео је пред Гарнизонски суд у Петроварадину неколико пан-
дура, за које сумња да су 30. априла 1763. године у једној од 
крчми у Петроварадину од стране непознатих људи врбовани 
да прихвате трговину дуваном. Ланцем нелегалне трговине ду-
ваном управља особа трговац познат по имену Забо, а један од 
првих који је саслушан је Алекса Татамировић, стар 45 година и 
запослен као пандур 22 године.

 Немачки.      10 листова

 1764. новембар 6, Петроварадин             б. с.
100.  Извештај Михаела Гербера, војног канцелисте из Петроварадина 

упућен Команди у Петроварадину, Гарнизонском суду Петрова-
радина и градском судији и саветнику, у коме се каже да је војник 
Самуел Шислер (Schihsler) дезертирао из војске 6. новембра 
1764. године. Следи молба Дворском ратном савету да оснује 
комисију која би се бавила регулисањем дезертерства.

 Немачки.           3 листа

 1765. јануар 21, Петроварадин             б. с.
104.  Писмена потврда Јакоба Хајгла, гробара из Петроварадина да је 

посредством Градске благајне захтевао исплату 36 крајцара у го-
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товом новцу, 21. јануара 1765. године, за трошкове сахране недав-
но преминуле госпође Филип, удовице стаклорезачког мајстора 
из Петроварадина. Јакоб Хајгл (Heigl) је примио новац у готовом 
износу посредством Градске благајне из оставинске масе покојне 
удовице Филип. 

 Напомена: Поред редовних прихода, Комунитет је имао и издат-
ке. Из Градске благајне исплаћиване су одштете или давани нало-
зи за исплату одштета које су грађани морали да надокнаде једни 
другима.

 Немачки.             1 лист

 1765. март 3, Беч               б. с.
106.  Обавештење Дворског ратног савета у Бечу прослеђено Петро-

варадинском војном комунитету 6. марта 1765. године о смени и 
размештају људства у Петроварадинском гарнизону, а којим се 
досадашњи заставник Петроварадинске пешадијске регименте 
Мишко Огњановић, разрешује војне дужности и на његово ме-
сто поставља Ђорђе Сечујац. Слободној стрељачкој компанији је 
била загарантована помоћ Аудиторијата и других високих органа 
у Граници против свих поступака који би ишли на штету дарова-
них јој имунитета.

 Немачки.          2 листа

 1765. април 18, Петроварадин             б. с.
109.  Рачун Јакова Вонића, становника Новог Сада, за снабдевање ро-

бом широке потрошње од страних и домаћих трговаца у износу 
од 32 гулдена и 41 крајцару. Петроварадински и новосадски ста-
новници су се с времена на време могли снабдевати намирница-
ма и осталом робом по приступачним ценама из војног магацина 
у Петроварадинској тврђави.

 Немачки.          1 лист

 1765. мај 1, Петроварадин              б. с.
110.  Обрачун Петроварадинског војног комунитета за укупне издатке 

и приходе у временском периоду од 1. маја 1764. године до 30. 
априла 1765. године достављен Градској управи на увид. Након 
усвојења овај рачунски извештај би био послат на ревизију ви-
шим земаљским властима.

 Немачки.            1 лист



40

 1765. мај 1, Петроварадин              б. с.
111.  Обрачун Петроварадинског војног комунитета за период од 1. 

маја 1764. до 30. априла 1765. године достављен Градској упра-
ви на увид за укупне издатке и приходе у назначеном времен-
ском периоду. После усвајања овај рачунски извештај је био по-
слат на ревизију вишим земаљским властима. Регуламентом о 
оснивању Слободне стрељачке компаније у Петроварадину, она 
се обавезала да ће за добијену градску самоуправу и остале да-
роване имунитете плаћати годишњу контрибуцију у износу од 
3.500 форинти. Слободна стрељачка компанија је била дужна да 
води рачуна да се војсци у Тврђави обезбеди довољна количи-
на намирница, дрва за ложење и житарица за потребе исхране 
коња и остале стоке. Становништво је у Комунитету имало оба-
везу исплате пореза, а висина је износила 30 крајцара по једном 
тагверку ливаде.

 Немачки.          2  листа

 1765. јун 23, Петроварадин              б. с.
112.  Писмена потврда Фридриха Ноја, градског судије, упућена Град-

ском савету Петроварадина, да је Јохан Кајзер, становник Петро-
варадина положио на рачун Јозефа Попа један тагверк на име 
коришћења његове ливаде. 

 Напомена: У Петроварадину се тагверк користио као земљишна 
мера. Два тагверка су отприлике чинила једно јутро. Висина по-
реза по једном тагверку износила је 30 крајцара по једном таг-
верку ливаде. 

 Напомена: Јохан Кајзер је припадао бећарским породицама. 
После увођења Регуламента о оснивању Слободне стрељачке 
компаније у Петроварадину становништво се делило на грађане 
и бећаре. Бећари су били привремено настањени у Петроваради-
ну, ради посла и плаћали су бећарску главарину.

 Немачки.           2 листа

 1765. јули 3, Петроварадин              б. с.
113.  Комисији, коју је организовао Дворски ратни савет у Бечу, 

наређено је 1765. године да испита економско пословање Петро-
варадинског комунитета. Комисија је имала задатак да предузме 
одговарајуће мере и положај војних комунитета поправи и самим 
тим уједначи ниво пословања. Комисија је утврдила да се у Пе-
троварадинском комунитету не плаћа редовно порез на оранице, 
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али је било одступања и када је у питању исплата пореза на лива-
де. Неуједначеност је владала и у опорезивању воћњака и пореза 
на земљиште под виноградима. Комисија је установила да влада 
и разноликост када је у питању плаћање грунтовног пореза или 
пореза на кућу.

 Немачки.          4 листa

 1765. јули 20, Петроварадин             б. с.
114.  Писмени извештај Фридриха Ноја, градског судије, упућен Град-

ском савету Петроварадина, у коме су исказани приходи и расхо-
ди петроварадинског Мајура (Лудвигов дол) у оквиру Слободног 
војног комунитета у Петроварадину за 1764/65. годину. Вишак 
прихода над расходима је војне 1764/65. године износио 746 фо-
ринти и 9 крајцара. Петроварадински мајури су имали следеће 
расходе: за плате, за накнаду станарине, за огрев, за лекове, за 
контрибуцију и за остале издатке. Приходи су у Мајурима оства-
ривани од: пореза у граду, од шумских доприноса, општинских 
доприноса и осталих прихода.

 Немачки.      10 листовa

 1765. септембар 7, Петроварадин             б. с.
116.  Писмена потврда Лоренца Шпилауера (Spillauer), градског са-

ветника и управника петроварадинске Болнице, да је из новча-
не заоставштине након смрти Софије Филип, бивше становнице 
Петроварадина, из Благајне градског Магистрата примио 1 фо-
ринту и 30 крајцара, за трошкове исплате њеног гробног места. 
Накнаду је примио у готовом новцу. Градска болница у Петрова-
радину се иначе издржавала из Болничког фонда. На крају сваке 
године прављен је обрачун болничких прихода и расхода, а ова 
болница је поред неге болесника и издржавања сиромаха, има-
ла издатака за оправку болничке зграде, набавку огрева и остале 
болничке потребе, али и обавезу преношења умрлих и њихово 
сахрањивање које се извршавало из Болничког фонда.

 Немачки.         1 лист

 1765. септембар 7, Петроварадин             б. с.
119.  Потврда Игнација Баумана, викарног службеника из Петровара-

дина, упућена Градском магистрату којом се истом даје на знање 
да је госпођа Софија Филип завештала пре своје смрти извесну 
количину новца Црквено-школском фонду, тј. парохијској цркви, 
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капели Снежне Марије у Петроварадину и цркви у Роковом долу, 
у петроварадинском предграђу. 

 Напомена: Један од извора прихода Црквено-школског фонда 
била су и завештања грађана. Грађани су завештавали одређене 
новчане суме (pium legatum) у корист Црквено-школског фон-
да. Магистрат је давао овај новац на зајам заинтересованим 
грађанима, али под условом да се исплати обавезна камата. Ма-
гистрат је сваке године састављао обрачуне ових легата.

 Немачки.           2 листa
 
 1765. септембар 7, Петроварадин             б. с.
120.  Писмени извештај Фридриха Ноја, градског судије, упућен Град-

ском савету Петроварадина, којим их обавештава да је госпођа 
Софија Филип завештала пре своје смрти новчану суму капели 
Св. Крижа и Флоријана у Мајурима за 1765. годину. Радило се 
о доста неугледној капелици, која је деценијама служила као 
једини молитвени дом у петроварадинском предграђу. Капела је 
саграђена од слабог материјала, скученог је простора и имала је 
три звона.

 Немачки.         1 лист

 1765. септембар 7, Петроварадин             б. с.
122.  Тестамент Софије Филип, становнице Петроварадина иначе удо-

вице стаклорезачког мајстора, настао у присуству месног судије 
Фридриха Ноја, градског судије из Петроварадина, а којим 589 
форинти и 46 крајцара завештава Црквено-школском фонду, тј. 
парохијској цркви, капели Снежне Марије у Петроварадину и 
цркви у Роковом долу у петроварадинском предграђу. 

 Немачки.          2 листa

 1765. септембар 17, Осијек              б. с.
123.  Запис пуковника Дрекзела (Drecksel) из Осијека којим се ре-

гулише испорука дрвета за ложење са властелинства Арсенија 
Чарнојевића (Arsenio Czernovich) у Футогу, за потребе војске у 
1765. и 1766. години. Заповедник Славонске војне границе, гроф 
Мерси, био је задужен за обезбеђивање Петроварадинског војног 
комунитета разним потрепштинама, а Компанија је била дужна 
да слуша наређења команданата из Славоније, Дворског ратног 
савета и команданата Петроварадинске тврђаве. У случају опсаде 
Компанија је била дужна да се снабдева из властитих средстава. 
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 Напомена: Трговина дрветом је била веома развијена у то вре-
ме, међутим право трговања дрветом је било различито уређено. 
У већини случајева оно је било у рукама Магистрата, тј. њему 
надређених институција из Осијека и Беча.

 Немачки.          2 листа

 1766. јануар 13, Петроварадин             б. с.
133.  Препис наредбе грофа Мерсија, заповедника Славонске војне 

границе, упућен подмаршалу Вулфу, заповеднику Петроварадин-
ске тврђаве, у којем се Јохан Фридрих Ноје (Nоye), бивши сарач 
и градски саветник, именује за градског судију. У част његовог 
именовања испред градске куће ће се окупити градски саветни-
ци, комесари и грађани: Франц Дојч (Deutsch), Антон Шустер 
(Schuster), Јозо Мартиновић, Себастијан Гутлебер (Gutleber), 
Јуро Гергинчевић, Паул Холфелдер (Holfelder). Градски судија 
је биран међу најстаријим градским саветницима и био је члан 
Градског савета.

 Немачки.           4 листа

 1766. јануар 16, Петроварадин             б. с.
134.  Саопштење подмаршала Вулфа, заповедника Петроварадинске 

тврђаве, које је посредством достављача Вилигера (Williger) 
достављено Петроварадинском комунитету, а у коме се каже 
да је на основу рескрипта Дворског војног већа од 1. децембра 
1765. године обавеза сваке мушке особе способне за војску да 
испоштује своје војне обавезе. У наставку следи и обавештење 
које се тиче обавеза Петроварадинског комунитета у случају 
смрти војника у току служења војног рока.

 Немачки.         2 листа

 1766. јануар 30, Петроварадин             б. с.
135.  Извештај Петроварадинског комунитета за 1764. и 1765. го-

дину којим се регулишу обавезе грађана у Петроварадину: 
дуговања, неисплаћене дажбине као што је нпр. аренда и мал-
тарина, полагање рачуна за преузимање црвеног и белог вина, 
пива, пореза на баште и слично. Градска управа је била дуж-
на да после завршетка сваке војне године сачини завршни ра-
чун о материјалном пословању. Петроварадинско грађанство 
би га након усвајања извештаја упућивало на ревизију вишим 
земаљским властима. Комесар Шлецер, изасланик Дворског 



44

ратног савета је у присуству подмаршала Вулфа, команданта 
Петроварадинске тврђаве и барона Матезена, бригадира Сла-
вонске границе извршио ревизију и оверу градског рачуна Сло-
бодне стрељачке компаније у Петроварадину за обрачунску 
војну 1764/65. годину.

 Немачки.      19 листoва

 1766. фебруар 11, Трнава (Tyrnavia)            б. с.
137. Потврда Иштвана Ладислава Кермендија (Kőrmendy), асесора 

Краљевског дистриктског суда, о поступку деобе имовине међу 
наследницима и продаји куће на сред трга покојног Стојана Мас-
лака из тадашњег коморског Петроварадинског Шанца (1738).

 /прилог предмета/
 Латински.           1 лист

 1766. фебруар 23, Петроварадин             б. с.
138.  Атестат (писмена потврда) Франциска Антона Валека, бележни-

ка из Петроварадина, Јохана Јозефа Кнора, зидарског мајстора, 
Франца Манета и Антона Валика, грађана Петроварадина о 
околностима због којих је, према њиховом мишљењу, настао 
спор између властелинства у Каменици и Слободне стрељачке 
компаније у Петроварадину. Спор се доводи у везу са утврђивањем 
међа које би разграничавале Петроварадински и Каменички атар. 
Саслушање петроварадинског грађанства извршено је пред Град-
ским саветом у Петроварадину. У Градском савету су се 1766. го-
дине налазили: Фридрих Ноје, градски судија, Франц Јохан Бац-
лер (Bazler), Лоренц Гринсвиндл (Grünßwidl), Јохан Вурм (Wurm) 
и Франц Дојч. Напомена: 1762. године мешовита комисија је ут-
врдила међе између Петроварадинског и Каменичког атара. При-
ликом утврђивања међа Комисија је следила траг камена-међаша 
из 1710. године који је разграничавао ова два атара.

 Немачки.                12 листова

 1766. март 24, Петроварадин             б. с.
139.  Извештај са теренског утврђивања граничне линије између 

земљишта Петроварадина и Каменице који је извршио срески 
начелник Сремске жупаније Емерик Коцо (Koczo). Утврђено 
је осам граничних камена, почевши од оног на обали Дунава 
постављеног 1710. године: Корњачка бара – Хоркићев камен 
– Будин дол – пут Каменица–Карловци и даље кроз винограде 
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(дата су имена власника) све до последњег међаша у винограду 
Петра Корова, новосадског грађанина.

 Латински.          2 листа

 1766. март 24, Петроварадин             б. с.
141.  Извештај градског судије Јоахима Фридриха Ноја о саслушању 

неколико грађана Петроварадина пред градским судом у вези са 
спором око Каменичког властелинства. Као сведоци спора саслу-
шани су следећи грађани: Михаел Каусић, Јохан Гинтер (Günter), 
Иван Јешић, Миал Станковић, Иван Јерковић и Симон Петровић, 
а спор се тицао земљишног поседа између властелинства Камени-
ца и овдашњег Војног комунитета. Саслушање петроварадинског 
грађанства извршено је пред Градском саветом у Петроварадину. 
У Градском савету су се 1766. године налазили: Фридрих Ноје, 
градски судија, Франц Јохан Бацлер (Bazler), Лоренц Гринсвиндл 
(Grünßwidl), Јован Поповић, Јохан Вурм (Wurm) и Франц Дојч.

 Немачки.       5 листова

 1766. март 31, Петроварадин             б. с.
144.  Извештај градског судије Јоахима Фридриха Ноја о саслушању 

неколико грађана Петроварадина пред градским судом, у вези са 
спором око Каменичког властелинства. Као сведоци спора саслу-
шани су следећи грађани: Михаел Каусић, Јохан Гинтер (Günter), 
Иван Јешић, Миал Станковић, Иван Јерковић и Симон Петровић, 
а спор се односио на земљишни посед између властелинства Ка-
меница и овдашњег Војног комунитета, као и на спор који се 
тиче дела земљишта између Буковца и Сремско-митровачког ко-
мунитета.

 Немачки.           3 листа

 1766. март 31, Петроварадин             б. с.
145.  Градски судија, Фридрих Ноје, упућује Петроварадинском ко-

мунитету извештај у коме се каже да је почетком 1761. године 
преминуо овдашњи дућанџија, Јаниа Димовић, познат још и као 
Јаниа Начи (Nacsy). Извештај о смрти суграђанина прослеђен је 
и властелину каменичког поседа и ондашњем коморском фишка-
лу Денковићу.

 Немачки.         4 листа
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 1766. април 20, Петроварадин             б. с.
146.  Примерак споразума о рибњацима у шест тачака између Петро-

варадинског магистрата и Каменичког властелинства, састављен 
након утврђивања граничне линије. Свим грађанима Петровара-
дина је дозвољена изградња рибњака на подручју Властелинства 
али не и крчми, воденица и сл. објеката, морају се бринути за 
насип и поправку мостова и др.

 Латински, немачки.          2 листа

 1766. новембар 18, Петроварадин             б. с.
148. Оверене копије продајних уговора Магдалене Екер (Eker) 

и њеног мужа Јозефа Шиндлауера (Schindlauer) за продају 
празног земљишта у Каменици, браћи Буж (Bouge) за 1.150 
форинти.

 Латински.           3 листа

 б. д., б. м. (после 1766)              б. с.
149. Део судског поступка везаног за спор Војнићи – Петар Зако: 

правни поступак, изношење доказа, реплике.
 Латински.           4 листа

 1766. б.д. 7, Петроварадин              б. с.
150.  Обрачун Петроварадинског мајура за војну 1765. и 1766. годину, 

укључујући укупне приходе и издатке за означени временски пе-
риод.

 Немачки.         6 листoвa

Кутија 3

1767–1769.

 1767. фебруар 4, Петроварадин             б. с.
1.  Тестамент Марије Ане Шмит, становнице Петроварадина и 

удовице недавно преминулог поштара из Петроварадина, на-
стао у Темишвару 30. децембра 1766. године пред сведоцима Ј. 
Бранковићем и Антоном Клангом. Имовину стечену након смрти 
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мужа Марија Ана Шмит предаје у наследство пасторку и кћерки 
Катарини. Остатак капитала завештава црквама, пре свега за 
њихове поправке, као што је био случај са црквом у Нађ Сент 
Миклошу (Nagy Szent Miklos) или капелом у Вршцу, али и у 
благајну овдашње Градске болнице.

 Немачки.          3 листa

 1767. април 7, Осијек (Esseg)             б. с.
4.  Славонска генерална команда у Осијеку и гроф Мерси, заповед-

ник Славонске војне границе, извештавају Магистрат и Петро-
варадински комунитет да су примили њихову молбу за потре-
бом снабдевања коњима, који су преко неопходни у војне сврхе. 
Чињеница је да се број крава и коња у Петроварадину из године у 
годину повећавао, што говори о сталном економском јачању ста-
новништва, али и Слободне стрељачке компаније у Петроваради-
ну. Доношење Регуламената за сремске војне комунитете утицао 
је на даљи привредни живот града.

 Немачки.           2 листа

 1767. април 30, Петроварадин             б. с.
5.  Издаци Петроварадинског комунитета достављени на увид Ма-

гистрату, за период од 1. маја 1766. до 30. априла 1767. године. 
Издаци се односе на репарацију флоте, трошкова превоза сена, 
измиривања надница, снабдевања дрвима, као и снабдевање Ко-
мунитета вином и ракијом. После завршетка сваке војне године, 
која је трајала од 1. новембра једне календарске године до 31. 
октобра следеће, Градска управа је била дужна да сачини зав-
ршни рачун о материјалном пословању. Извештај је потом био 
упућиван на ревизију вишим земаљским властима.

 Немачки.      9 листовa

 1767. септембар 30, Петроварадин             б. с.
8.  Градска управа је наредила да се у присуству коморских власти 

прегледају и попишу сва акта затечена у тадашњој коморској 
управи, као и она намењена поправци Коморске зграде.

 Прилог: Одобрени трошкови настали у сврху поправке Комор-
ске зграде (зграде Књиговодства) у Петроварадину достављени 
на увид члановима градске управе. Трошкови се пре свега тичу 
зидарских радова на згради, за набавку неопходног зидарског 
материјала, на столарске, стаклорезачке радове, на снабдевање 
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дрвима, кречом итд.  
 Немачки.               12 листовa

 1767. октобар 22, Петроварадин              б. с.
10.  Спецификација рачуна достављена Магистрату на увид којом се 

потврђује исплата вина гостионичару Петеру Лаглеру, за испору-
ку у периоду од 20. до 21. октобра 1767. године. Потпис исплати-
оца рачуна је нечитак.

 Немачки.           2 листa

 1767. октобар 31, Петроварадин              б. с.
11.  Рачунски извештај за 1767. годину достављен Магистрату на 

увид, а односи се на Мајуре и овдашњу гостионицу. Пријем нов-
ца и новчани издаци односе се на снабдевање пивом, ракијом и 
вином у 1767. години. Сумарни подаци новчаних давања односе 
се на период од 1. новембра 1766. до 31. октобра 1767. године.

 Немачки.           2 листa

 1767. октобар 31, Петроварадин             б. с.
13.  Градска управа упућује завршни рачун о свом материјалном 

пословању на ревизију вишим земаљским властима. Докуменат 
представља сумарни рачун новчаних издатака Мајура за 1767. го-
дину достављен овдашњим градским властима на увид. Пријем 
новца и новчани издаци односе се на снабдевање пивом, ракијом 
и вином за 1767. годину. 

 Немачки.           2 листa

 1768. фебруар 10, Бач              б. с.
30.  Потврда о пребивалишту у Бачу младића Франца Клингера 

(Klinger) и његове сестре Катарине, наследника извесног Волф-
ганга Клингера. Они већ четири године бораве у том месту где 
младић изучава коларски занат код свог рођака, мајстора Нико-
ласа Тајфела (Taifel). Потврду издаје провизор Јанош Шимоњи 
(Simonyi).

 Латински.         2 листа

 1768. фебруар 17, Петроварадин             б. с.
31.  Допис Земаљског суда у Савојском Војводству упућен Петро-

варадинском магистрату 17. фебруара 1768. године којим се 
регулише стицање наследства Ане Марије От, рођене Клингер, 
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становнице Петроварадина. Допис је законски озваничен по-
средством Магистрата, оверен и потписан, а законити наслед-
ници стичу новчану имовину породице Клингер у износу од 400 
гулдена.

 Немачки.             1 лист

 1768. март 7, Петроварадин             б. с.
33.  Потврда Фрање Ксавијера Гошлевича (Goslevich), језуитe 

(свештеникa), да је грађанин из Мајура Иван Банчић уплатио 18 
форинти и 54 крајцаре за сахрану своје сестре Марије Банчић.

 Прилог: Тестамент Ане Марије Банчић, настао по њеној 
последњој жељи, током њене болести 1768. године. Сведок у 
Градској управи приликом писања тестамента је био Јозеф Дојч, 
градски саветник из Петроварадина. Део новчане имовине се за-
вештава у сврху покривања трошкова њене сахране, трошкове 
свештеника из Сланкамена, док 50 форинти удељује у корист 
сина свог брата, Андрије Банчића.

 Немачки, латински.          3 листа

 1768. март 16, Петроварадин             б. с.
37.  Градска управа Петроварадина потврђује да је петроварадински 

викар, Роберт Лугерт, исплаћен за трошкове погреба и сахране 
Јована Баншића, становника Петроварадина, у износу од 3 фо-
ринте и 30 крајцара. Рачун је законски озваничен посредством 
овдашњег Магистрата.

 Немачки.               1 лист

 1768. април 30, Петроварадин             б. с.
44.  Издаци Петроварадинског комунитета достављени на увид Ма-

гистрату, за период од 1. маја 1767. до 30. априла 1768. године. 
Издаци се односе на репарацију флоте, трошкова превоза сена, 
измиривања надница, снабдевања дрвима, као и снабдевање Ко-
мунитета вином и ракијом. После завршетка сваке војне године, 
која је трајала од 1. новембра једне календарске године до 31. 
октобра следеће календарске године, Градска управа била је дуж-
на да сачини завршни рачун о материјалном пословању града. 
Извештај је потом био упућиван на ревизију вишим земаљским 
властима.

 Немачки.       6 листова
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 1768. јуни 12, Бач               б. с.
46.  Бачки провизор Јанош Шимоњи испитује да ли су Николас 

Тајфел (Taifell) и Франц Клингер, колари из Бача, депоновали у 
Петроварадин ради сигурности 152 форинте и 20 крајцара у ко-
рист детета Катарине Клингер.

 Латински.           2 листа

 1768. јуни 12, Осијек              б. с.
55.  Славонска генерална команда у Осијеку и гроф Мерси, за-

поведник Славонске војне границе извештавају Слободну 
стрељачку компанију у Петроварадину да поштују достављену 
нову уредбу којом се занатлијама, који из разних крајева до-
лазе у Петроварадин, омогућава останак и бављење занатом. 
Граничарске власти су пре свега настојале да се у оквиру 
слободних војних комунитета развију трговина и занатство. 
Сремски граничари су на тај начин имали где да продају и 
купују занатску и трговачку робу. Занатлије свих струка су 
биле уједињене у Главно еснафско удружење, а за седиште 
тог удружења одређен је Петроварадин. Славонска генерал-
на команда је оригинал Еснафске привилегије пренела из 
Осијека у Петроварадин.

 Немачки.           2 листа

 1768. јуни 12, Петроварадин             б. с.
56.  Франц Јохан Бацлер (Bazller), управник Градске болнице у Пе-

троварадину, потврђује Градској управи да му је исплаћен новча-
ни износ од 1 форинте и 30 крајцара за трошкове гробног места 
Петера Лаглера. Дуг према Францу Бацлеру исплатила је супру-
га Петера Лаглера из наслеђеног новчаног дела заоставштине.
Франц Јохан Бацлер је био и члан Градске управе, тј. градски са-
ветник Слободне стрељачке компаније у Петроварадину од 1766. 
до 1776. године.

 Немачки.            1 лист

 1768. август 18, Петроварадин             б. с.
58.  Извештај Градске управе упућен Полицијској канцеларији да 

хитно интервенише и нареди да се у Петроварадину оснује Ре-
гулатив о праву точења алкохолних пића у војним комунитети-
ма, како би се њене одредбе поштовале и на тај начин надзирало 
пословање угоститељских радњи у Петроварадину. Полицијска 
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канцеларија је дужна да убудуће поведе више рачуна како би се 
ова наредба поштовала.

 Немачки.           2 листа

 1768. октобар 31, Петроварадин             б. с.
67.  Спецификација рачуна коју је Градска управа издала за Петрова-

радинску тврђаву за период од 1. маја 1768. до последњег дана 
октобра исте године. Рачуни се односе како на пријем новца, у 
износу од 1.530 форинти и 59 крајцара, тако и на новчане из-
датке различитих врста у износу од 904 форинте и 25 крајцара. 
Градска управа Компаније је убирала новац од разрезаних поре-
за и такса, од убирања пореских дуговања из претходне године. 
Комунитет је остваривао знатна средства од давања под аренду 
градског кантара, права месарења, као и од издавања под кирију 
складишта, локала и подрума у ерарским зградама. 

 Немачки.            1 лист

 1768. октобар 31, Петроварадин             б. с.
68.  Обрачун града Мајура за 1768. годину достављен на увид и 

ревизију Градској управи и вишим земаљским властима у коме је 
садржан пријем новца у градску благајну, као и укупни новчани 
издаци за 1768. годину. Комунитет је остваривао знатна средства 
од давања под аренду градског кантара, права месарења, као и од 
издавања под кирију складишта, локала и подрума у ерарским 
зградама. У приходе Града улазио је и новац од разрезаног пореза 
на винограде. Градски рачуни су исправно вођени за војну 1768. 
годину, што је загарантовано и потписима челника места.

 Немачки.            2 листа

 1768. октобар 31, Петроварадин             б. с.
69.  Спецификација рачуна Мајура за 1766/67. годину достављена на 

увид и ревизију Градској управи и вишим земаљским властима 
у коме је садржан пријем новца у Градску благајну, као и укупни 
новчани издаци за ту годину. Пријем новца у Градску благајну 
долазио је од пореских дуговања, прихода од пореза на точење 
алкохолних пића, давања под аренду земљишта, права месарења, 
издавања под кирију складишта, давања под закуп винограда, од 
вашарске таксе, наплаћене земљишне таксе итд. Укупни приходи 
Градске благајне за 1768. годину износили су 17.544 форинте. 
Градски рачун за обрачунску 1766/67. годину састављен је 31. 
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децембра 1768. године и потписали су га градски судија и остали 
чланови Магистрата.

 Немачки.         22 листа

 1768. октобар 31, Петроварадин             б. с.
70.  Спецификација рачуна за издато вино, пиво и ракију достављен 

на увид и ревизију Градској управи и вишим земаљским вла-
стима за период од 1. новембра 1767. до краја октобра 1768. го-
дине. Иначе након завршетка сваке војне године, која је трајала 
од 1. новембра једне календарске године до 31. октобра следеће 
календарске године, Градска управа је била дужна да сачини 
завршни рачун о материјалном пословању града. У наставку 
документа следи спецификација рачуна за отпремљено и про-
дато сено са градских ливада, у вредности од 360 форинти и 12 
крајцара.

 Немачки.      6 листова

 1768. октобар 31, Петроварадин             б. с.
71.  Спецификација рачуна достављена на увид и ревизију Градској 

управи и вишим земаљским властима за штету изазвану 1768. не-
временом и градом у Петроварадину. У документу следи списак 
оштећених становника Петроварадина и опис оштећења,  виси-
на неопходног новца за поправку и изградњу нових кућа. Након 
тога градски рачун је упућен на потврду и ревизију војном коме-
сару, изасланику Дворског ратног савета.

 Немачки.      11 листова

 1768. децембар 7, Петроварадин             б. с.
73.  Градски судија Фридрих Ноје потврђује да је Петер Теглер, ста-

новник Петроварадина, на име контрибуције исплатио Петрова-
радинском војном комунитету 12 форинти, за 1767/68. годину. 
Контрибуција је представљала заједнички порез, тј. ратни на-
мет који се узима у новцу у окупираном делу државе. Слобод-
на стрељачка компанија у Петроварадину уплатила је у Главну 
благајну Славонске војне границе 3.600 форинти контрибуције, 
коју је  плаћала за добијене градске имунитете.

 Немачки.            1 лист

 1769. јануар 12, Осијек              б. с.
84.  Славонска генерална команда из Осијека је 12. јануара 1769. го-
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дине позвала градског судију Фридриха Ноја да оригинал даро-
ване еснафске привилегије пренесе из Осијека у Петроварадин. 
Судија Фридрих Ноје је донео Еснафску привилегију у Петро-
варадин и она је била унета у Градску кућу пропраћена све-
чаном церемонијом. После доношења Еснафске привилегије, 
занатлије Слободне стрељачке компаније у Петроварадину оку-
пили су се у 12 еснафских удружења. Свако еснафско удружење 
је бирало на својим скупштинама старешину удружења. У ес-
нафска удружења у Петроварадину могли су бити учлањени 
и занатлије са стране (Landmeistern). После оснивања еснаф-
ске организације у Петроварадину, број мајстора у еснафским 
удружењима се из године у годину повећавао. Многе занатлије 
са стране су куповале куће у Петроварадину и ту отварали за-
натске радње.

 Немачки.       9 листова

 1769. јануар 19, Петроварадин             б. с.
85.  Извештај Петроварадинског комунитета достављен командан-

ту Петроварадинске тврђаве и подмаршалу, у којем се наводи 
да након што су Дворски ратни савет и царица Марија Терезија 
доделили занатлијама Славонско-сремске границе Еснафске 
привилегије којом су занатлије свих струка били уједињени у 
Главно еснафско удружење и својим правима били изједначени 
са осталим занатлијама у Угарској и „наследним аустријским 
земљама”, у Петроварадину су основане поред Главног еснаф-
ског удружења и посебна еснафска удружења. Треће еснафско 
удружење је окупљало столаре, браваре и стакларе. Старешина 
овог удружења је био Теодор Тодхорн.

 Немачки.           4 листа

 1769. фебруар 16, Беч              б. с.
87.  Извештај Дворског ратног савета у Бечу упућен Градској упра-

ви да хитно интервенише и нареди да се у Петроварадину 
оснује Регулатив о праву точења алкохолних пића у војним ко-
мунитетима, како би се њене одредбе поштовале и на тај начин 
надзирало пословање угоститељских радњи у Петроварадину. 
Магистрат такође напомиње да је и Полицијска канцеларија 
дужна да убудуће поведе више рачуна како би се ова наредба 
поштовала. Војни заповедници Петроварадинске тврђаве били 
су огорчени на дуга задржавања у вечерњим сатима у крчми, па 
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су војне патроле имале задатак да обилазе град да би провериле 
да ли су крчме затворене и да ли су се гости задржали дуже од 
10 сати.

 Немачки.           2 листа

 1769. фебруар 25, Осијек              б. с.
88.  Славонска генерална команда из Осјека доставља Петровара-

динском комунитету и подмаршалу Вулфу, заповеднику Петро-
варадинске тврђаве, наредбу којом треба регулисати питање на-
следства Барбаре Шанић, рођене Швајновић. Жалбе на одлуке 
градске управе у грађанским споровима, као и решавање свих 
кривичних спорова, спадало је у надлежност Аудиторијата у 
Осијеку. Прилог: Барбара Шанић се у приложеној жалби жали да 
је оштећена противправно за наслеђе које јој по закону припада, 
те моли и Магистрат у Карловцима и Петроварадину да разреше 
њен случај. 

 Немачки.           4 листа

 1769. март 31, Петроварадин             б. с.
91.  Потврда Фрање Ксавијера Гошлевича (Goslevich), језуитe 

(свештеникa), да је грађанин из долине Св. Рока, Јакоб Зајферт, 
(Saifferdt) уплатио новчану суму за сахрану и мису за покојног г. 
Филипа Фрауа (Frau), који је сахрањен 26. марта 1769. године.

 Латински.           1 лист

 1769. април 11, Петроварадин             б. с.
92.  Потврда Мартина Мускона пред Градском управом Петровара-

дина да је домаћинству Николе Кнежевића испоручио 37 акова 
вина и да је заузврат добио новчани приход од 1 форинте и 51 
крајцаре. Испорука вина и гајење винове лозе је иначе била ве-
ковна традиција, јер су се становници Петроварадинског кому-
нитета бавили претежно виноградарством и воћарством.

 Немачки.           1 лист

 1769. април 11, Петроварадин             б. с.
93.  Потврда Еве Беловарић да је из петроварадинске Градске 

благајне исплаћена са 37 форинти готовог новца за обављене ра-
дове код Николе Кнежевића, бећара из Петроварадина, чиме су 
joj истовремено регулисане и дневнице за прање рубља Николи 
Кнежевићу. Никола Кнежевић је припадао бећарским породица-
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ма. После увођења Регуламента о оснивању Слободне стрељачке 
компаније у Петроварадину становништво се делило на грађане 
и бећаре. Бећари су били привремено настањени у Петроваради-
ну, ради посла и плаћали су бећарску главарину.

 Немачки.            1 лист

 1769. април 17, Беч               б. с.
94.  Дуговање према Јохану Шојерману (Scheuermann), дворском 

агенту из Беча, који је за потребе обављања услуга Дворског рат-
ног савета у Бечу примао накнаду од 100 форинти.

 Немачки.           1 лист

 1769. април 30, Петроварадин             б. с.
97.  Градски судија Фридрих Ноје потврђује да је удовац Симон Луц 

(Lutz) из Петроварадина, исплатио Петроварадинском комуните-
ту за период од 1. фебруара до 30. априла 1769. године такозвану 
акцизу, тј. таксу на право точења алкохолних пића.

 Немачки.             1 лист

 1769. мај 1, Петроварадин                б. с.
98.  Слободна стрељачка компанија у Петроварадину уплатила 

је у Главну благајну Славонске војне границе 3.600 форинти 
контрибуције, коју је била обавезна да плаћа за добијене градске 
имунитете. Контрибуција је представљала заједнички порез, тј. 
ратни намет који се узимао у новцу у окупираном делу државе.

 Прилог: Градски судија Фридрих Ноје потврђује да је Лоренц 
Луц, становник Петроварадина, на име контрибуције исплатио 
Војном комунитету Петроварадина 54 форинте и 95 крајцара, за 
1768/69. годину.

 Немачки.             1 лист

 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
101.  Обвезница је представљала хартију од вредности којом се изда-

валац обавезивао да ће доносиоцу исплатити до одређеног дана 
износ назначен у обвезници са каматом или другачије ако је тако 
предвиђено. Обвезнице су биле издаване са фиксном каматом од 
шест процената.

 Прилог: Обвезница Симона Луца (Lutz) из 1760. године, недавно 
преминулог становника Петроварадина, да је исплатио 100 гул-
дена позајмљених из Градске благајне у периоду за који се обаве-
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зао, тј. од 31. децембра 1760. до 31. децембра 1769. године. 
 Немачки.            1 лист

 1769. мај 16, Петроварадин              б. с.
112.  Писмена потврда Роберта Лугерта, викара из Петроварадина, 

достављена на увид Градској благајни да је примио 2 форинте и 
30 крајцара, у готовом новцу, 16. маја 1769. године за читање мо-
литве болесној становници Петроварадина Ани Марији Луц. Ви-
кар Лугерт је новац примио од Франца Франчића и Фрањевачке 
цркве ради читања молитве Салва Регина [Здраво краљице]. Сал-
ва Регина је молитва Католичке цркве и њоме се велича Маријина 
моћ и част. Молитва је пуна уобичајених хвала краљици.

 Немачки.            1 лист
 
 1769. мај 19, округ Тропау (Troppau), Горња Шлезија           б. с.
123.  Молба Франца Палхорна (Pallhorn), синдика из Горње Шлезије, 

достављена Градској управи у циљу што скоријег решавања 
стицања једног дела наследства након смрти Јохана Кристофа 
Кнора (Knorr), бившег становника Петроварадина. Од Маги-
страта се очекује да регулише стицање наследства након смрти 
Кнора, с обзиром на то да његова породица води порекло из 
Шлезије.

 Немачки.           2 листа

 1769. јун 3, Петроварадин              б. с.
125.  Писмена потврда Јозефа Дојча, градског саветника и управни-

ка петроварадинске Болнице, да је из новчане заоставштине на-
кон смрти Симона Луца, такође становника Петроварадина, из 
Благајне градског Магистрата примио 1 форинту на име Градске 
болнице у Петроварадину. Накнаду је примио у готовом новцу. 
Градска болница у Петроварадину се иначе издржавала из Бол-
ничког фонда. На крају сваке године прављен је обрачун болнич-
ких прихода и расхода, а ова болница је поред неге болесника 
и издржавања сиромаха, имала издатке за поправку болничке 
зграде, набавку огрева и остале болничке потребе, али и обавезу 
преношења умрлих и њихово сахрањивање које се извршавало из 
Болничког фонда.

 Немачки.            1 лист
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 1769. јун 20, Петроварадин              б. с.
129.  Градска управа доставља Зенонер (Senoner) Бартоломеусу, 

браварском мајстору из Петроварадина, предлог трошкова за 
обављене радове и утрошени материјал у згради Градске управе. 
Магистрат је иначе водио рачуна о томе да се поштују максими-
ране цене и прописане мере у Комунитету. Сви бравари овог ме-
ста били су чланови столарско-браварско-стакларског удружења 
у Петроварадину.

 Немачки.          1 лист

 1769. јун 20, Петроварадин              б. с.
131.  Извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској 

управи и Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину у 
циљу што скоријег решавања стицања једног дела наследства 
након смрти Јохана Кнора, бившег становника Петроваради-
на. Попис имовине Јохана Кнора, становника Петроварадина, 
достављен је Петроварадинском магистрату на увид, а садржава 
покретну и непокретну имовину и заостала дуговања. Кнор, зи-
дарски мајстор из Петроварадина,  имао је поприличан иметак, 
који се након његове смрти судским путем и бројним молбама 
и захтевима потенцијалних наследника, као и интервенцијама 
суда у Осијеку правним путем поделио на наследнике.

 Немачки.          1 лист

 1769. јули 3, Петроварадин              б. с.
132.  Писмена потврда И. Петрова из Петроварадина, да је из новчане 

заоставштине након смрти Симона Луца, такође становника Пе-
троварадина, и из Благајне градског Магистрата захтевао исплату 
2 форинте и 37 крајцара, за трошкове сахране С. Луца. До 3. јула 
1769. године свештенику нису исплаћени трошкови сахране, као 
ни трошкови оглашавања звона у звонику капеле Снежне Марије 
и набавке ципела за обување покојника. О петроварадинском 
гробљу из времена Комунитета има мало података. Петровара-
динско гробље се крајем XVIII века налазило на Транџаменту и 
било је ограђено, према једном спису, дрвеном оградом.

 Немачки.           1 лист

 1769. јули 5, Петроварадин              б. с.
135.  Поред редовних прихода, Комунитет је имао и издатке. Из Град-

ске благајне исплаћиване су одштете или давани налози за ис-
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плату одштета које су грађани имали обавезу да надокнаде једни 
другима.

 Прилог: Писмена потврда Јура Зидарића из Петроварадина, да 
је из новчане заоставштине након смрти Ане Марије Луц, такође 
становнице Петроварадина и из Благајне градског Магистрата 
захтевао исплату 9 форинти и 11 крајцара, за трошкове сахране. 
До 5. јула 1769. године њему нису исплаћени трошкови за испо-
ручену робу госпођи Луц у претходној години.

 Немачки.            1 лист
 
 1769. јули 7, Петроварадин              б. с.
137.  Јакоб Хиршл, трговац из Петроварадина, потврђује да је Хиршл, 

исплаћен са 1 форинтом и 8 крајцара у готовом новцу од стране 
госпође Нинков, 7. јула 1769. године. Иначе Јакоб Хиршл је био 
трговац јеврејског порекла, а Градска управа му је издала у закуп 
локал за радњу и подрум у старој градској кући за 350 форинти.

 Немачки.            1 лист
 
 1769. јули 7, Петроварадин              б. с.
138.  Рачун Мишка Павловића, грађанина Петроварадина, којим се 

Градској благајни даје на увид чињеница да је дуг за преузето 
вино, исплаћен у целости дана 7. јула 1769. године. Становни-
ци Петроварадинског војног комунитета бавили су се претежно 
виноградарством и највише су правили црно вино. Вино је било 
опорезивано, а испоруке пића обрачунавале су се у аковима вина, 
пива или ракије.

 Немачки.             1 лист

 1769. јули 7, Петроварадин              б. с.
140.  Потврда Фрање Ксавијера Гошлевича, језуитe (свештеникa), да 

је исплаћен (4 форинте) за „свето читање“ у корист покојне Ане 
Марије Дуц (Duz).

 Латински.            1 лист

 1769. јули 8, Петроварадин              б. с.
144.  Признаница којом се потврђује да је Лоренц Гринсвидл, стакло-

резац из Петроварадина, исплаћен са 6 форинти и 9 крајцара у 
готовом новцу из заоставштине госпође Луц, 7. јула 1769. године. 
У признаници је напоменуто да је Лоренц Гринсвидл исплаћен 
за обављене стаклорезачке радове у 1765. години за потребе 
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одржавања домаћинства покојне госпође Луц из Петроварадина. 
Лоренц Гринсвидл је поред свог занимања извршавао у Петро-
варадину и функцију градског саветника поред Франца Јохана 
Бацлера, Вурм Јохана, Јозефа Дојча и Матије Сузанчића.

 Немачки.            1 лист
 
 1769. јули 8, Петроварадин              б. с.
145.  Потврда Розалије Штрасер, становнице Петроварадина упућена 

Градској благајни Магистрата којом она потврђује исплату гото-
вине, а посредством Градске благајне упућене Ани Марији Луц, 
недавно преминулој становници Петроварадина. Новац који 
исплаћује Розалија Штрасер је надокнада за достављене количи-
не хлеба и сала од стране Ане Марије Луц. 

 Напомена: Розалија Штрасер је одлуком Славонске генералне 
команде постављена за градску бабицу, а пре доласка у Петро-
варадин живела је у Новом Саду. Розалија Штрасер се налази на 
платном списку Петроварадинског магистрата.

 Немачки.           1 лист
 
 1769. јули 8, Петроварадин              б. с.
146.  Потврда Роберта Лугерта, викарног службеника из Петроваради-

на, упућена Градском магистрату којом се истом даје на знање 
да је Ана Марија Луц завештала пре своје смрти извесну новча-
ну суму Црквено-школском фонду, тј. парохијској цркви, капели 
Снежне Марије у Петроварадину и цркви у Роковом долу, која се 
налазила у петроварадинском предграђу.

 Један од извора прихода Црквено-школског фонда била су и 
завештања грађана. Грађани су завештавали одређене новчане 
суме у корист Црквено-школског фонда. Магистрат је давао овај 
новац на зајам заинтересованим грађанима, али под условом да 
се исплати обавезна камата. Магистрат је сваке године састављао 
обрачуне ових легата.

 Немачки.            1 лист
 
 1769. јули 14, Петроварадин             б. с.
151.  Комисија за регулацију војних комунитета обавештава Петро-

варадински комунитет да је закључила да у комунитетима живи 
још мало грађана, нарочито занатлија и трговаца. Такође, стари 
мајстори пружају отпор доласку нових мајстора и трговаца, па се 
упућује на став Славонске генералне команде да се нови мајстори 
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морају примити у Петроварадин, посебно они занати који нису 
били раније заступљени или они у којима Петроварадин оску-
дева. Поред мајстора пожељно становништво за насељавање 
представљале су и калфе.

 Немачки.             1 лист
 
 1769. септембар 6, Петроварадин    б. с.
159.  Потврда Јохана Биндера и Јунгер Мајера, апотекара из Петро-

варадина, да су исплаћени за потребе набавке лекова недавно 
преминулом становнику Петроварадина Јохану Каливоди. Рачун 
за утрошене лекове достављен је на исплату 6. септембра 1769. 
године, а сврха издавања је била лечење болесника у Градској 
болници у Петроварадину. Генерална команда је наредила Маги-
страту, да због нерационалне потрошње лекова, њихово издавање 
буде убудуће контролисано.

 Немачки.           1 лист

 1769. септембар 9, Петроварадин             б. с.
160.  Признанице којом се потврђује да је Себастијан Гутлебер 

(Gutleber), трговац из Петроварадина, исплаћен у готовини из 
новчане заоставштине супруге преминулог Мартина Каливоде, 9. 
септембра 1769. године. Иначе Себастијан Гутлебер је исплаћен 
за испоруку једне фунте воштаних свећа за потребе погреба ста-
новника Петроварадина Мартина Каливоде. Новац је исплаћен у 
тачном износу посредством Градске благајне.

 Немачки.            1 лист

 1769. октобар 31, Петроварадин             б. с.
170.  Обрачун за 1768/69. годину достављен месним властима на увид, 

а тиче се града Петроварадина и овдашњих месних гостионица. 
Пријем новца и новчани издаци се односе на снабдевање пивом, 
ракијом и вином у 1769. години. На списку се налазе следеће 
крчме: Црни орао, Бели анђео, Црни коњ, Зелено дрво, Златна 
лађа, Златно буре, Лабуд, Црвени јелен и Градска крчма. Вино и 
ракија су се точили и по приватним кућама у Петроварадину. На 
право точења пића плаћао се порез на пиће, а за 1769. годину је 
износио 1.400 форинти и 11 крајцара.

 Немачки.          8 листова
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 1769. октобар 31, Петроварадин             б. с.
171.  Спецификација рачуна Мајура за 1768/69. годину достављен на 

увид и ревизију Градској управи и вишим земаљским властима 
у коме је садржан пријем новца у Градску благајну, као и укупни 
новчани издаци за ту годину. Пријем новца у Градску благајну 
долазио је од пореских дуговања, закупа провентних регалија, 
прихода од пореза на точење алкохолних пића, давања под арен-
ду земљишта, права месарења, издавања под кирију складиш-
та, давања под закуп винограда, од вашарске таксе, наплаћене 
земљишне таксе итд. Градски рачун за обрачунску 1768/69. го-
дину састављен је 31. октобра 1769. године и потписали су га 
градски судија и остали чланови Градске управе.

 Немачки.                15 листова

 1769. новембар 5, Петроварадин             б. с.
173.  Петроварадински магистрат потврђује да је Мишко Богдан, ри-

бар из Петроварадина, исплаћен готовим новцем из новчане за-
оставштине Мартина Каливоде. Новац је исплаћен посредством 
Градске благајне. Иначе, рибари су били учлањени у рибарско 
еснафско удружење у Петроварадину и снабдевали су рибом и 
Петроварадин и Нови Сад. Цену рибе по којој су је рибари широм 
Петроварадина продавали одређивао је Магистрат Слободног и 
краљевског града Новог Сада. Најпродаваније врсте рибе биле су 
сом, шаран и штука из Дунава и продавали су се за 5 крајцара по 
килограму. Најскупље продаване рибе су биле моруна и јесетра, 
по цени од 10 крајцара.

 Немачки.             1 лист

 1769. новембар 13, Петроварадин             б. с.
176.  Петроварадински магистрат потврђује да је Георг Ниренхојзер 

(Nirenhausser), гостионичар из Петроварадина, исплаћен у гото-
вом новцу из новчане заоставштине господина Мартина Кали-
воде. Новац је исплаћен тачно и у готовом износу посредством 
Градске благајне. У Петроварадину је у то време било много го-
стионица и крчми. Разлог за то је присуство многољудног гар-
низона и повремено концентрисање знатних војних снага покрај 
Тврђаве, затим велики број официра, подофицира и војних служ-
беника који су живели у Петроварадину, често и са својим поро-
дицама.

 Немачки.             1 лист
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 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
186.  Извод из обрачунске листе исплате пореза у Петроварадину за 

1769. годину. На листи су се нашли грађани Петроварадина који 
су имали обавезу исплате пореза на бављење неким од заната, 
порез на пиће, одржавање винограда, затим на држање крупне и 
ситне стоке у породичном домаћинству у коме су убројане: коњи, 
овце, свиње и козе. Порез се исплаћивао на кућу али и на кућни 
плац, негде и на број просторија. У већини случајева порез се 
исплаћивао по квадратном хвату, а куће су биле сврстане у три 
класе у зависности од места где се налазе. У изводу стоји да се 
исплаћивао и порез тј. такозвана заштитна такса – Schutz Geld,  
који су плаћали турски поданици који су ради трговине боравили 
у Аустријској монархији.

 Немачки.           4 листа
 
 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
190.  Судски трошкови Јакова Јагелина из Петроварадина, који се пре 

свега односе на трошкове судске расправе при расподели имови-
не на основу тестамента. Када је у питању организација судства у 
Петроварадину битно је напоменути, да су становници Петрова-
радина могли између себе бирати градског судију и шест заклет-
ника на годину дана, а градски судија је био обавезан да полаже 
заклетву верности пред Петроварадинским коморским провизо-
ратом.

 Немачки.            1 лист

 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
191.  Спецификација рачуна настала 1769, због регулисања трошкова 

набавке грађевинског материјала неопходних за изградњу нове 
градске куће у које су сврстани: трошкови набавке грађевинског 
материјала, пре свега цигле, дрвета за потребе изградње, креч, 
столарски, ковачки, зидарски и стаклорезачки радови, остали 
реквизити и трошкови дневница мајстора и надничара. 

 Напомена: Регуламентом из 1751. године којим је основана Сло-
бодна стрељачка компанија у Петроварадину, била је загаран-
тована градска самоуправа. Градска управа је управљала град-
ском полицијом и била је надлежна да у првом степену решава 
грађанске и судске спорове. Жалбе на одлуке градске управе спа-
дале су у домен и надлежност Аудиторијата у Осијеку.

 Немачки.       17 листова
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 1769. новембар 6, Петроварадин             б. с.
197.  Списак Градске управе Компаније за разрезане порезе и таксе, 

као и за дуговања из претходне године за 1769. годину од којег 
је сакупљено 3.767 форинти, а од пореских дуговања 372 форин-
те и 16 крајцара. Од пореза из претходног периода, тј. од про-
шле године сакупљено је 32 форинти 51 крајцара. Приходи за 
Компанију су се војне 1769. године остваривали од грађана и 
трговаца у граду, од опорезивања на винограде, печење ракије, 
опорезивање коња, опорезивање тагверка, опорезивање кућа, по-
рез на прављење пива, приходи на изради цигле, али и на давање 
земљишта под аренду.

 Немачки.       10 листова

 1769. децембар 28, Петроварадин             б. с.
198.  Тужба калуђера манастира Ремете против Петроварадинског 

комунитета који је манастиру забранио употребу нелегално 
изграђеног грађевинског објекта на свом земљишту. Ради се 
наиме о манастирском поседу који поред осталог у своје влас-
ништво поседује и мочварно земљиште површине 200 клафтера 
на коме је уосталом и изграђен споран објекат. Петроварадински 
комунитет, пак, доказује да калуђери манастира Ремете нису по-
седовали овлашћење за градњу на том терену. У осталом делу 
текста барон Шишковић извештава Дворски ратни савет у Бечу 
да је митрополит Павле Ненадовић, као представник калуђера 
манастира Ремета са Славонском генералном командом и Пе-
троварадинским магистратом склопио споразум око власништ-
ва над рибњаком, који се такође налази у оквиру манастирског 
имања и чије је право на власништво такође представљало спор-
но питање. Споразум је окончаном након што је манастиру Ре-
мета царско-краљевским донаторским писмом додељен рибњак. 
Митрополит Павле Ненадовић је покренуо код Дворског ратног 
савета питање оснивања православне капеле у Петроварадину и 
постављења једног православног свештеника за потребе војника 
из Петроварадинског гарнизона који су православне вере.

 Немачки.               28 листова

 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
199.  Млади трговац Минаси (Minasi) из Новог Сада, примио је од 

Градске управе у Петроварадину предлог исплате за преузету 
робу у сврху снабдевања Градске куће у Новом Саду.
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 Напомена: Трговина је у Петроварадину била усмерена првен-
ствено на снабдевање животним намирницама. Роба мешовите 
робе долазила је углавном из иностранства, пре свега из Турске, 
али и из Беча и Италије.

 Немачки.           2 листа

 1769. б. д., Петроварадин              б. с.
201.  Књига евиденције утрошеног грађевинског материјала за градњу 

нове Градске куће у Петроварадину за 1768. годину. Ове годи-
не: 1767/68. и 1768/69, биле су значајне по производњи цигала 
и црепа. Највећи део је био употребљен за градњу нове Градске 
куће у Петроварадину. Слична ситуације је била и са црепом, јер 
је за покривање нове Градске куће у Петроварадину потрошено 
27.610 црепова. Целокупна количина произведеног грађевинског 
материјала била је у истој години и потрошена.

 Немачки.          8 листова

 1770. јануар 10, Петроварадин             б. с.
246.  Градски судија Петроварадина доставља Гарнизонском суду у 

Петроварадину попис имовине Јохана Кнора, недавно премину-
лог становника Петроварадина, ради регулисања дуговања пре-
ма Сирочадској благајни у износу од 50 форинти и обавеза према 
цркви Св. Флоријана у Мајурима. Црква је деценијама служила 
као молитвени дом у предграђу Петроварадина.

 Немачки.             1 лист

 1770. јануар 10, Петроварадин             б. с.
248.  Молба Фердинанда Остнера, учитеља у Чешкој, упућена Ма-

гистрату у Петроварадину са молбом да се реши питање 
наслеђивања имовине од блиских сродника насељених у подручју 
надлежности Магистрата.

 Немачки.           4 листа

 1770. август 26, Петроварадин             б. с.
260.  Тестамент Мартина Каливоде, становника Петроварадина, који 

је сачинио у присуству Франца Франчића, градског саветника и 
судије из Петроварадина, и Јозефа Дојча, такође градског савет-
ника,  26. августа 1768. године. Из преостале новчане заостав-
штине, након смрти супруге Катарине Каливода, Мартин је за-
вештао за потребе дотирања цркве Светог Рока у Петроварадину. 
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По 5 гулдена је даривао припадницима језуитског и фрањевачког 
реда у Петроварадину, као и фонду цркве Снежне Марије. Са 10 
форинти је дарована Градска болница, док је осталих 10 гулдена 
препустио у наследство брату Катарине Каливода, Николи Були-
ану и 15 гулдена сину Јохану Каливоди.

 Немачки.           2 листа

Кутија 4

1770–1772.

 1770. јануар 1, Петроварадин             б. с.
1.  Рачун Јохана Шритерера (Schridterer), ременара из Петроваради-

на, достављен на увид Градској благајни којом потврђује да је 
дуг од 36 гулдена, који је позајмио из Сирочадске благајне од 
сирочадских отаца Штефана Ундорта, Јохана Михаела Ширм-
бранта (Schirmbrand) и Јована Мариновића, исплатио у цело-
сти узимајући у обзир чињеницу да је регулисао и исплату оба-
везне годишње камате од шест процената. Јохан Шритерер је 
исплаћивао позајмљену новчану суму од 1751. закључно са 1770. 
годином.

 Немачки.            1 лист

 1770. јануар 13, Петроварадин             б. с.
2.  После завршетка сваке војне године, која је трајала од 1. новем-

бра једне календарске године до 31. октобра следеће календарске 
године, Градска управа била је дужна да сачини завршни рачун о 
материјалном пословању Града. Извештај је потом био упућиван 
на ревизију вишим земаљским властима. Градски рачун општин-
ских прихода и расхода за 1769. годину састављен је 13. јануара 
1770. године, а потписали су га градски судија и остали чланови 
Градске управе. По потписивању градски рачун прихода је пре-
гледан и у присуству одабраних петроварадинских грађана, који 
су затим својим потписима загарантовали, у име целокупног пе-
троварадинског грађанства да су градске финансије у Петровара-
дину за војну 1768/69. исправно вођене.
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 Компанија је војне 1768/69. године остварила:
 Приход од заната и трговине; приход од опорезивања казана за 

печење; приход од опорезивања стоке; приход од опорезивања ви-
нограда; приход од опорезивања ливада; приход од опорезивања 
кућа; приход од главарине од бећара; приход од пореза на точење 
алкохолних пића; приход од пореза на справљање пива; приход 
од израде и печења цигле. 

 Слободна стрељачка компанија у Петроварадину је имала исте 
године и расходе, као на пример за превоз, плате, за поправку 
ерарских зграда и остало. 

 Немачки.         36 листова
 
 1770. јануар 30, Петроварадин             б. с.
5.  Одлука Славонске генералне команде достављена Петроварадин-

ском комунитету посредством Јохана Клачањиа, тумача Илирске 
генералне команде, којом се решава спор између Петроварадин-
ског магистрата и манастира Хопово у вези са гробним местом 
које су калуђери манастира Хопово хтели да сместе покрај ка-
пеле Снежне Марије  у Петроварадину. О спору је обавештен и 
митрополит Павле Ненадовић 16. априла 1769. године.

 Истом одлуком од 30. јануара 1770, озваничен је риболов у мочвари 
поред капеле Снежне Марије.

 Немачки.           1 лист

 1770. фебруар 7, Петроварадин             б. с.
6.  Јохан Клачањи, тумач Илирске генералне команде, доставља 

Петроварадинском магистрату одлуку Славонске генералне ко-
манде од 23. јануара којом се којом се разрешава спор између 
Магистрата и манастира Хопово и манастира Ремета у вези са 
спорним граничним земљиштем оба манастира, као и спор у 
вези са одредиштем гробног места који су калуђери манастира 
Хопово одредили у близини капеле Снежне Марије, мада нису 
за то овлаштени, нити надлежни за тај део земљишта. О одлу-
ци Славонске генералне команде обавештен је и градски судија 
Фридрих Ноје 7. фебруара 1770. године.

 Немачки.           3 листа

 1770. фебруар 8, Петроварадин             б. с.
9.  Спецификација рачуна Главне благајне упућена Петровара-

динском магистрату којом се потврђује да је Леополду Краусу, 
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последњем супериору Језуитске мисије исплаћена новчана сума 
за трошкове сахране Ане Лучић, становнице Петроварадина. Но-
вац је исплаћен у готовини.

 Немачки.             1 лист

 1770. април 30, Петроварадин             б. с.
18.  Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат 

30. април 1770. године о приходима и издацима за закуп острва 
за период од 1. маја 1769. до последњег дана априла 1770. годи-
не. Потписници достављеног документа су градски саветници, 
а у Градском савету 1770. године су се налазили: Фридрих Ноје, 
градски судија, Франц Јохан Бацлер, Јохан Вурм и Франц Дојч.

 Немачки.        6 листова

 1770. мај 11, Осијек                б. с.
19.  Извештај Славонске генералне команде у Осијеку упућен 

Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину којим се каже 
да је Розалија Бењамин, супруга пивара, нажалост враћена и 
настањена у Вараждину о чему би требало известити и Петрова-
радински магистрат.

 Немачки.           3 листа

 1770. јун 12, Осијек               б. с.
21.  Славонска генерална команда у Осијеку извештава Слободну 

стрељачку компанију у Петроварадину, да је стигла најновија 
уредба Дворског ратног савета из Беча у којој се налаже поновно 
испитивање случаја Ане Марије Мајер, која се терети да је као 
благајница злоупотребила имовину која јој је била стављена на 
располагање. Истом уредбом Комунитет би требао да Карлов-
цима и Буковцу надокнади новчану суму од 123 форинте и 15 
крајцара јер су им у тој вредности оштећене месне благајне.

 Немачки.           2 листа

 1770. јун 18, Петроварадин              б. с.
22.  Уговор о продаји пиваре у Петроварадину закључен између Ло-

ренца Шпилауера, становника Петроварадина и његове супру-
ге Катарине Шпилауер, са једне стране и између Јохана Георга 
Вурма, с друге стране у присуству Јохана Егелна (Eggeln) и Ане 
Марије Гмајнер (Gmeiner), такође становника Петроварадина. 
Овим обостраним уговором Лоренц Шпилауер, власник вели-
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ке пиваре у Петроварадину предаје своју пивару у руке Јохана 
Георга Вурма, сина некадашњег пивара Паула Вурма. Уговором 
је регулисана и предаја осталих реквизита за производњу пива, 
али и виногради који су се налазили у околини пиваре. Лоренц 
Шпилауер је био очух Јохана Георга Вурма, јер се након смрти 
пивара Паула Вурма његова жена Катарина преудала за Лоренца 
Шпилауера.

 Немачки.      8 листова

 1770. јун 21, Петроварадин              б. с.
23.  Спецификација рачуна гостионице у Мајурима за 1769. и 1770. 

годину настала 2. јуна 1770. године у којој су садржани приходни 
и расходи крчме за наведени период. У додатку документа сле-
де остали рачуни за: Петера Нуса, Лоренца Шпилауера, Антона 
Венцела, Јохана Вурма, Јохана Бодерера и Јозефа Папушека, као 
и исплата  пореза који се плаћао на право точења вина и ракије. 
Точење алкохолних пића у Петроварадину односило се пре свега 
на точење вина и пива које је морало бити доброг квалитета.

 Немачки.         6 листова

 1770. јун 22, Петроварадин              б. с.
24.  Рачун Франца Јохана Бацлера, градског саветника и управникa 

Болнице из Петроварадина, који је примио из Градске благајне 
као вид донаторства из новчане заоставштине преминулог Палка 
Јеленчића, Болничком фонду у Петроварадину. Новац у износу 
од 15 форинти примио је у готовини 26. јуна 1770. године. На-
кнаду је примио такође у готовини. Градска болница у Петрова-
радину се иначе издржавала из Болничког фонда.

 Напомена: На крају сваке године прављен је обрачун болнич-
ких прихода и расхода, а ова болница је поред неге болесника 
и издржавања сиромаха, имала издатака за поправку болничке 
зграде, набавку огрева и остале болничке потребе, али и обавезу 
преношења умрлих и њихово сахрањивање.

 Немачки.            1 лист

 1770. јун 22, Петроварадин              б. с.
27.  Рачун Енгелбертуса Факлера, викара из Петроварадина, који је 

из новчане заоставштине преминулог Палка Јеленчића примо 
посредством Градске благајне 25 гулдена као вид донаторства 
фрањевачком реду у Петроварадину. Новац у износу од 15 фо-
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ринти примио је у готовини, 26. јуна 1770. године.
 Немачки.             1 лист

 1770. јули 9, Петроварадин              б. с.
28.  Рачунски извештај за изградњу крчме у Петроварадину у јулу 

1769. године. Издаци за изградњу крчме обухватају трошкове 
зидарских, столарских, стаклорезачких, браварских и осталих 
радова у тој години. У Петроварадину је иначе било отворено 
много гостионица и крчми. Разлог за то су стално присуство 
многољудног гарнизона и концентрисање војних снага поред 
Тврђаве, затим концентрација великог броја официра, подофици-
ра, војних службеника, али и грађевинских радника који су током 
XVIII века подизали нова утврђења.

 Немачки.           8 листова
 
 1770. август 1, Петроварадин             б. с.
29.  Попис имовине у пивари Лоренца Шпилауера, становника Пе-

троварадина и његове супруге Катарине Шпилауер, приликом 
предаје пиваре у руке његовог пасторка Јохана Георга Вурма. Ло-
ренц Шпилауер је био очух Јохана Георга Вурма. Након смрти 
пивара Паула Вурма његова жена Катарина преудала за Л. Шпи-
лауера.

 Немачки.            5 листова

 1770. децембар 25, Бечкерек              б. с.
39.  Кратко писмо Јозефа Јеленчића, сина Палка Јеленчића, упућено 

оцу и мајци из Великог Бечкерека, 25. новембра 1769. године у 
којем саопштава родитељима да је пред женидбом и да га по-
словни пут одводи у Темишвар, Тамишка жупанија.

 Немачки.            1 лист

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
55.  Спецификација рачуна Главне благајне упућена Петровара-

динском магистрату којом се потврђује да је Леополду Краусу 
(Kraus), последњем супериору Језуитске мисије исплаћена сума 
од 22 форинте и 57 крајцара за трошкове сахране Ане Лучић, 
становнице Петроварадина, 14. јануара 1770. године. Новац је 
исплаћен у готовини.

 Напомена: Језуити су дошли у Петроварадин крајем XVII века. 
Долазили су као мисионари да би обављали свештеничку дуж-
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ност међу аустријском војском у Петроварадину.
 Немачки.           3 листa

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
62.  Извештај Слободне стрељачке компаније у Петроварадину о при-

ходима од пореза на точење алкохолних пића за војну 1769/70. 
годину који су износили 1.149 гулдена. Градски рачун за обра-
чунату 1769/70. годину потписали су градски судија и чланови 
Градске управе. Након тога, градски рачун је упућен на потврду 
и ревизију војном комесару, изасланику Дворског ратног савета.

 Немачки.           6 листова

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
63.  Извештај Слободне стрељачке компаније у Петроваради-

ну о трошковима за поправку градске пећи за производњу 
грађевинског материјала, пре свега цигли, достављен на увид 
градском судији и члановима градске управе, 31. октобра 1770. 
године. За поправку пећи била је неопходна куповина 5.000 ко-
мада цигала.

 Немачки.            2 листа

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
64.  Извештај Слободне стрељачке компаније у Петроварадину о 

приходима од пореза на ливаде за војну 1769/70. годину као и ра-
чун за продато сено који су потписали градски судија и чланови 
Градске управе.

 Немачки.           2 листа

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
65.  Спецификација рачуна Слободне стрељачке компаније у Петро-

варадину о приходима од пореза на точење алкохолних пића  за 
војну 1770/71. годину који су износили 3.223 форинте. Градски 
рачун за обрачунату 1770/71. годину потписали су градски судија 
и чланови Градске управе. Након тога градски рачун је упућен на 
потврду и ревизију војном комесару, изасланику Дворског ратног 
савета. Градски рачун садржи и попис крчми у граду као и из-
ван града, али и попис грађана који су платили порез на точење 
алкохолних пића за ту војну годину. Најпознатије крчме су биле: 
Златни поштански рог, Црни орао, Златни кључ, Бели анђео, Зе-
лени грм, Златни медвед, Црвени во, Бели во итд. После вина, 
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пиво је било најомиљеније алкохолно пиће. У спецификацији ра-
чуна за 1770/71. годину садржан је и рачун за сено, али и рачун 
за утрошене цигле у сврху репарације града.

 Немачки.          8 листова

 1770. октобар 31, Петроварадин             б. с.
66.  Лоренц Шпилауер, власник велике пиваре у Петроварадину, из-

вештава Градску управу Петроварадина о трошковима поправке 
пиваре за 1770. годину у укупном износу од 510 форинти и 3 
1/4 крајцаре. У спецификацији рачуна од 31. октобра 1770. го-
дине убројани су и издаци за преузете сировине за справљање 
пива. Укупни издаци ове врсте износили су 10.813 форинти и 16 
крајцара.

 Немачки.            2 листа

 1770. новембар 16, Шаренград             б. с.
67.  Писмена потврда Фр. Мартинуса из Шаренграда, Сремска 

жупанија, да је за потребе даље изградње тврђаве сакупљен при-
лог у цркви Светог Петра и Павла у износу од 10 форинти.

 Немачки.            1 лист

 1770. б. д., Петроварадин              б. с.
68.  Инвентар имовине пиваре Паула Вурма настао од стране Пе-

троварадинске градске управе након његове смрти 1757. године.  
Паул Вурм се доселио са супругом Катарином Елизабетом Вурм 
из Београда у Петроварадин 1739, и ту саградио пивару, коју је 
успешно водио све до смрти, 1757. године. Након смрти Паула 
Вурма његову пивару преузима пивар Лоренц Шпилауер. Већ 
1770. године Вурмова пивара наставља опет своју традицију, јер 
се као један од двоје успешних пивара у Петроварадину спомиње 
Георг Вурм, који је успео да преузме власништво над пиваром 
Лоренца Шпилауера и да она поново постане својина породице 
Вурм.

 Немачки.             2 листа

 1770. новембар 7, Петроварадин             б. с.
70.  Спецификација рачуна који је Градска управа Петроварадина са-

чинила после смрти Мартина Глецела (Glötzel), ременара из Пе-
троварадина, 2. новембра 1770. године. Попис имовине потпи-
сао је градски саветник Франц Франчић и градски писар Емерик 
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Киш (Kisch).
 Немачки.           4 листа

 1770. децембар 1, Петроварадин             б. с.
81.  Препис рачуна Слободне стрељачке компаније у Петроваради-

ну сачињен 1. децембра 1770. године, а односи се на приходе 
од ратне контрибуције од 1.090 форинти и 56 крајцара. У Ратну 
благајну и у Фортификацијску управу у Петроварадину за закуп 
Фортификацијског острва од 1. новембра 1768.  до краја октобра 
1769. године исплаћен је износ од 1.535 форинти и 16 крајцара. 
Рачун за градске мануалије објавио је у Осијеку, комесар Ј. Шле-
цер (Schlötzer).

 Немачки.           2 листа

 1771. јануар 11, Петроварадин             б. с.
88.  Спецификација рачуна којом се посредством Градске благајне у 

Петроварадину исплаћује Леополд Рекмајер, хирург из Петрова-
радина, за трошкове лечења Катарине Кајл, становнице Петрова-
радина. За време лечења Катарине Кајл било је потрошено раз-
них лекова у вредности од 8 форинти и 24 крајцаре.

 Немачки.            1 лист

 1771. јануар 15, Осијек               б. с.
99.  Извештај вишег војног комесара фон Шлецера (Schlötzer) из 

Осијека упућен Слободној стрељачкој компанији у Петроваради-
ну након упућивања градског рачуна на потврду и ревизију Двор-
ском ратном савету за војну 1769/70. годину. Ревизијом рачуна 
је установљено да је Комунитетска благајна у прошлој години 
пословала у тешком стању и да су расходи Благајне били већи од 
предвиђеног износа. Комесар Шлецер је био изасланик Дворског 
ратног савета и у присуству подмаршала Вулфа, команданта Пе-
троварадинске тврђаве, и барона Матезена, бригадира Славонске 
границе, извршио је ревизију и оверу градског рачуна Слободне 
стрељачке компаније у Петроварадину за обрачунску 1769/70. го-
дину.

 Немачки.            2 листа

 1771. мај 10, Петроварадин              б. с.
115.  Рачун Градске благајне у Петроварадину упућен на име Георга 

Вурма, сина недавно преминулог пивара из Петроварадина у 
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укупном износу од 3.036 форинти и 3 крајцаре, као део наслед-
ства који су му даровали очух Лоренц Шпилауер и његова супру-
га Катарина Шпилауер, бивша Катарина Вурм. 

 Напомена: Године 1739. Паул Вурм се доселио са супругом Ка-
тарином Елизабетом Вурм из Београда у Петроварадин и ту 
саградио пивару, коју је успешно водио све до смрти, 1757. го-
дине. Након смрти Паула Вурма његову пивару преузима пивар 
Лоренц Шпилауер. Већ 1770. године Вурмова пивара наставља 
опет своју традицију, јер се као један од двоје успешних пивара 
у Петроварадину спомиње Георг Вурм, који је успео да преузме 
власништво над пиваром Лоренца Шпилауера и да она поново 
постане својина породице Вурм.

 Немачки.             1 лист

 1771. мај 15, Петроварадин              б. с.
116.  Штапски лекар Јозеф Винклер (Winkler), потврђује да је пре че-

тири године обилазио болесног Михаела Тумпфера (Tumpfer) 
утврдивши, за разлику од тврдњи његове жене, да је при чистој 
свести.

 Латински.           1 лист

 1771. август 13, Петроварадин             б. с.
128.  Молба Рабхаусл Фердинанда (Raabhaußl), учитеља из Чешке, 

упућена Петроварадинском магистрату ради регулисања наслед-
ства недавно преминулог зидарског мајстора из Петроварадина 
Кнора, на основу поновно сачињеног пописа његове имовине. 
Јохан Валентин Кнор зидарски мајстор из Петроварадина, био је 
у сродству са Рабхојзелом и имао је две сестре које су живеле у 
Фрајбергу, Моравска маркгрофовија. Отац Јохана Кнора (Knor), 
Георг Кнор, по занимању гостионичар, потиче из Фрајберга, 
Маркгрофовија Моравска, имао је четворо деце од којих је једно 
Јохан Валентин Кнор. Овим актом Ф. Рабхаусл потврђује срод-
ство са Ј. Кнором, али доводи у везу и наследство његове две пре-
минуле сестре из Моравске маркгрофовије, Барбаре и Маријане 
Кнор у вези са питањем наслеђивања.

 Немачки.           2 листа

 1771. август 22, Петроварадин             б. с.
129.  Спецификација рачуна Слободне стрељачке компаније у Петро-

варадину о приходима насталим опорезивањем сена за 1771/72. 
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годину. Приходи за Компанију су се војне 1771/72. године 
остваривали од грађана и трговаца у граду, од опорезивања на 
винограде, печење ракије, опорезивање коња, опорезивање таг-
верка, опорезивање кућа, порез на прављење пива, приходи на 
производњу цигле, али и на давање земљишта под аренду.

 Немачки.           2 листа

 1771. октобар 31, Петроварадин             б. с.
134.  Спецификација рачуна Магистрата Петроварадина коју је Град-

ска благајна доставила 31. октобра, а односи се на попис крчми 
у граду и изван града, као и оних који су за 1771/72. годину пла-
тили право на точење алкохолних пића. На списку гостионица се 
налазе следеће крчме: Црни орао, Бели анђео, Црни коњ, Зелено 
дрво, Златна лађа, Златно буре, Лабуд, Црвени јелен и Градска 
крчма. Вино и ракија су се точили и по приватним кућама у Пе-
троварадину. На право точења пића се плаћао порез, а који је за 
1771/72. годину износио је 1.606 форинти и 57 крајцара.

 Немачки.           4 листа
 
 1771. октобар, Петроварадин             б. с.
136.  Сумарни приходи који су се за  Компанију војне 1771/72. године 

остваривали од грађана и трговаца у граду, од опорезивања на 
винограде, печење ракије, опорезивање коња, опорезивање таг-
верка, опорезивање кућа, порез на прављење пива, приходи од 
израде цигле, али и на давање земљишта под аренду.

 Немачки.           2 листа

 1771. октобар 31, Петроварадин             б. с.
137.  Уговор о исплати контрибуције који је закључила Врховна ко-

манда у Славонији и Срему, с једне стране и Петроварадински 
комунитет, с друге стране, за 1771/72. годину.

 Немачки.       7 листова

 1771. новембар 8, Петроварадин             б. с.
138.  Десетогодишњи уговор о исплати контрибуције који је 

закључила Врховна команда у Славонији и Срему, с једне стра-
не и Петроварадински комунитет, с друге стране, за период од 
1761. до 1771. године.

 Немачки.             2 листа
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 1771. новембар, Петроварадин             б. с.
139.  Десетогодишњи уговор о исплати контрибуције који је 

закључила Врховна команда у Славонији и Срему, с једне стра-
не и Петроварадински комунитет, с друге стране, за период од 
1761. до 1771. године, настао 20. фебруара 1761. године. Уго-
вором је регулисано да Компанија уплаћује у Главну благајну 
Славонске војне границе целокупну контрибуцију. Уговор је 
потписао гроф фон Мерси, заповедник Славонске војне грани-
це. Ревизију завршног рачуна је обавио у Осијеку војни коме-
сар Шлецер и на основу њега је било неопходно уплатити 3.500 
форинти у Главну благајну Славонске војне границе. Уговором 
је обухваћен временски период од 1. новембра 1761. до 31. ок-
тобра 1771. године.

 Немачки.          8 листова

 1771. децембар 21, Петроварадин             б. с.
160.  Извод из документације Славонске генералне команде у Осијеку 

којим се потврђује да је 21. децембра Петроварадинском маги-
страту достављено обавештење да се на територији Каменичког 
властелинства налазе два млина (воденице), за који се исплаћује 
аренда, али да је питање исплате пореза спорно и да ће одлуку о 
томе донети Дворско ратно веће у Бечу.

 Немачки.           2 листа

 1771. децембар, Петроварадин             б. с.
161.  Извештај Петроварадинског магистрата упућен Славонској 

генералној команди у Осијеку о уплати пореза за 1771. годину 
која улази у укупну пореску масу пре свега за 1771. годину. Су-
марни приходи који су се за Компанију војне 1771/72. године 
остваривали од грађана и трговаца у граду, од опорезивања на 
винограде, печење ракије, опорезивање коња, опорезивање таг-
верка, опорезивање кућа, порез на прављење пива, приходи на 
изради цигле, али и на давање земљишта под аренду.

 Немачки.           2 листа
 
 1772. фебруар 11, Петроварадин             б. с.
165.  Извештај градског саветника из Петроварадина Јозефа Дојча 

упућен Градској управи и Слободној стрељачкој компанији у Пе-
троварадину у циљу што скоријег решавања стицања једног дела 
наследства након смрти Јохана Кајзера (Kayser), бившег становни-
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ка Петроварадина. Попис имовине Јохана Кајзера,  по занимању 
зидара, достављен је Петроварадинском магистрату на увид, који 
поред осталог садржи покретну и непокретну имовину и заостала 
дуговања из претходног периода. Јозеф Кајзер, зидарски мајстор из 
Петроварадина имао је иметак, који је након његове смрти судским 
путем и бројним молбама и захтевима потенцијалних наследника, 
као и интервенцијама суда у Осијеку регуларним путем подељен 
законским наследницима.

 Немачки.          3 листа

 1772. април 23, Петроварадин             б. с.
195.  Судска расправа коју је у Петроварадинском магистрату органи-

зовао градски судија и о томе известио градске власти поводом 
поделе наследства након смрти Антона Јанта, становника Пе-
троварадина. Расправа је вођена на основу већ постојећег теста-
мента А. Јанта, недавно преминулог становника Петроварадина, 
кога је у Магистрату евидентирао градски судија пред сведоци-
ма. Инвентар имовине Антона Јанта, становника Петроварадина, 
настао 11. септембра 1772. године, а чијем је настанку посредо-
вао градски саветник и закупац градске крчме на Горњој тврђави 
Јохан Епле. Укупна новчана сума Јантове покретне и непокретне 
имовине биће део наследства супруге Терезије и двоје малолетне 
деце: Урсуле и Франца Јанта.

 Немачки.           4 листа

 1773. април 24, Петроварадин             б. с.
196.  Наредба Дворског ратног савета у Осијеку достављена 24. апри-

ла 1773. године Слободној стрељачкој компанији у Петровара-
дину, којом се дају инструкције за регулисање граничног спо-
ра између властелинства Каменица и Буковца, укључујући и 
мишљење Угарске дворске канцеларије чији је утицај такође био 
у функцији код регулисања овог спора. Спор се понавља више 
пута, а предмет спора је нерешено власништво над делом земље 
на којој се налазила шума.

 Немачки.           2 листа
 1772. јуни 10, Петроварадин             б. с.
197.  Потврда Фрање Ксавијера Гошлевича, језуитe (свештеникa), да 

је Петроварадински магистрат уплатио 10 форинти за службу 
покојницима Јакову Јогатићу и жени Марији.

 Латински.            1 лист



77

 1772. новембар 7, Петроварадин             б. с.
210.  Тестамент Луке Колетића, становника Петроварадина, настао 

у Петроварадину  7. новембра 1772. године пред градским са-
ветником Каспаром Јоном и градским писарем Силгмилер 
Максимилијаном, а након тога је достављен Градској управи 
Петроварадина. Сведоци потписивања овог документа били су 
Андрија Голубић и Мато Петричевић. Наследство након смрти 
своје жене из првог брака Магдалене Колетић, у износу од 200 
форинти завештава вереници Ани Арсенац, становници Петро-
варадина, 25 форинти је завештао за потребе дотирања цркве 
Светог Рока у Петроварадину. По 50 гулдена је даривао припад-
ницима језуитског и фрањевачког реда у Петроварадину, као и 
100 форинти фонду цркве Снежне Марије.

 Немачки.           2 листа

 1772. децембар 11, Петроварадин             б. с.
222.  Допис барона Волферсдорфа, заповедника Славонске грани-

це при Дворском ратном савету, упућен Слободној стрељачкој 
компанији у Петроварадину којим се покушава регулисати 
спор између Буковца и Каменице око атара. Наиме уз оснивање 
Славонско-сремске војне границе повезале су земаљске власти 
и стварање слободних војних комунитета да би славонски и 
сремски граничари имали где да продају своје пољопривредне 
производе и купују занатску и трговачку робу. После оснивања 
Слободне стрељачке компаније у Петроварадину настали су и 
слободни војни комунитети у Земуну, Карловцима, Митрови-
ци, Винковцима, Броду, Старој и Новој Градишки између којих 
су повремено избијали спорови око регулисања граничних 
питања.

 Немачки.           2 листа

 1772. децембар 31, Петроварадин             б. с.
224.  Препис након судске расправе у Петроварадину којом су град-

ски судија Фридрих Ноје и градски благајник доставили Градској 
управи Петроварадина после смрти Мартина Филиповића, ста-
новника из Петроварадина, ради регулисања стицања наследства 
након његове смрти 31.12.1772. године. Попис имовине који је 
садржавао докуменат о прерасподели наследства потписао је 
градски судија Фридрих Ноје, а у попису имовине назначена су 
и пасивна дуговања Мартина Филиповића. Правни наследници 
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преостале имовине су удовица Филиповић са своје троје деце: 
Елизабетом, Маријом и Магдаленом Филиповић.

 Немачки.          2 листа

Кутија 5

1773–1775.

 1773. април, Петроварадин              б. с.
20. Потврда Јохана Филипа Винклера (Winkler), архиђакона и генерал-

ног викара Сремске бискупије, уједно и локалног пароха, да је 19. 
4. 1763. године тадашњи језуитски свештеник у петроварадинској 
цркви Св. Георгија Амброзије Габлер крстио дете Катарину, из 
брака воскара Себастијана Гутлебера и жене му Ане. Кума је том 
приликом била овдашња грађанка Алојзија Кнор.

 Латински.           1 лист

 1773. април 30, Петроварадин             б. с.
49. Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат 

30. априла 1774. године о приходима и издацима за закуп острва 
за период од 1. маја 1773. до последњег дана априла 1774. годи-
не. Овим документом је Фортификацијска управа уступила Ко-
мунитету острво на коришћење на одређено време.

 Немачки.       8 листoва

 1773. јун 10, Петроварадин              б. с.
60. Потврда Ивана Грдинића (Gerdenich), поджупана племeните оп-

штине Туропоља и жупанијског судског асесора, да је по молби 
племића Ђорђа Лаковића из Бушевеца (Bussevecz) на Туропољу 
(Загребачка жупанија) узео изјаву под заклетвом од његовог су-
седа племића Стефана Катулића. Сведок изјављује да је Симеон 
Лаковић, једно од деце Матије Лаковића и Доротеје Милићевић, 
као младић отишао у крајеве „доње“ Славоније у град Петрова-
радин. Када се оданде вратио, у завичајном Бушевецу је купио 
звоно за капелу Св. апостола.

 Латински.           2 листа
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 1773. јули 1, Осијек               б. с.
62. Ревизија рачуна Петроварадина за 1770/71. годину достављена на 

увид и ревизију Градској управи и вишим земаљским властима 
у коме је садржан пријем новца у Градску благајну, као и укупни 
новчани издаци за ту годину. Пријем новца у Градску благајну 
долазио је од пореских дуговања, закупа провентних регалија, 
приход од: пореза на точење алкохолних пића, давања под арен-
ду земљишта, права месарења, издавања под кирију складиш-
та, давања под закуп винограда, од вашарске таксе, наплаћене 
земљишне таксе итд. Ревизија рачуна за обрачунску 1770/71. го-
дину састављена је 2. маја 1773. године и потписали су га град-
ски судија и остали чланови Градске управе.

 Немачки.          6 листoва

 1773. септембар 20, Петроварадин             б. с.
72. Пешадијска регимента „Јохан Палфи“ (Johann Graf Pálffy), 

батаљон број 3, доставља Слободној стрељачкој компанији у 
Петроварадину листу са личним подацима кадета Паула Јозефа 
Кафела фон Левенбeрга, тренутног припадника поменуте реги-
менте, 20. септембра 1773. године.

 Немачки.           2 листа

 1773. октобар 26, Петроварадин             б. с.
75. Извештај Компаније у Петроварадину којом се потврђује 

чињеница да је од новца добијеног продајом дела Језуитске 
мисије у Петроварадину, заједно са готовином којом је Мисија 
располагала од наплаћених дуговања, основан Црквено-школски 
фонд у Петроварадину, крајем 1773. и почетком 1774. године.

 Немачки.           2 листа

 1773. октобар 26, Петроварадин             б. с.
76. Ради сређивања славонско-сремских војних комунитета била је 

основана посебна Комисија предвођена бароном Матезеном, за-
поведником Славонске војне границе. Члан Комисије био је и 
виши војни комесар фон Шлецер који је поред осталих чланова 
испитивао позване представнике и саслушавао их. Комесар фон 
Шлецер известио је Магистрат да је Језуитска мисија у Петрова-
радину, која је у време оснивања Слободне стрељачке компаније 
држала у својим рукама парохију и уживала право винског десет-
ка у Петроварадину, изгубила 1773. године свој утицај на друшт-



80

вени живот у Петроварадину, када је и укинут језуитски ред. Том 
приликом је комесар Шлецер у име Ратне канцеларије 26. окто-
бра 1773. године упутио захтев Градској управи Компаније да 
из редова грађана предложи једно способно лице којем би при-
времено било поверено управљање имовином укинуте Језуитске 
мисије у Петроварадину.

 Немачки.           2 листа
 
 1773. октобар 31, Петроварадин             б. с.
78. Петроварадински магистрат доставља коначан попис крчми у 

граду и изван града за 1773. годину. Попис крчми пропраћен је 
документацијом о уплатама пореза мештана Петроварадина за 
војну 1772/73. годину, пре свега од 1. новембра 1772.  до 31. октобра 
1773. године. У Петроварадину су 1773. године постојале крчме: 
Код црног орла, Код златног кључа, Бели анђео, Златни орао, Зелено 
дрво, Црвени јелен, Лабуд, Градска крчма итд.

 Немачки.           4 листа

 1773. новембар 30, Петроварадин             б. с.
93. Градска управа је у име петроварадинског грађанства упути-

ла 30. новембра 1773. године молбу Комисији задуженој да 
у Славонско-сремској граници спроведе одредбу о укидању 
језуитског реда. На место парохијског свештеника у Петровара-
дину оставља се језуита Јохан Винклер фон Моренштрајт, који је 
заслужан за месну цркву.

 Немачки.           2 листа

 1773. новембар 30, Петроварадин             б. с.
94. Градска управа је у име петроварадинског грађанства упутила 30. 

новембра 1773. године молбу Комисији одређеној да у Славонско-
сремској граници спроведе одредбу о укидању језуитског реда, 
да на месту парохијског свештеника у Петроварадину остави 
језуиту Јохана фон Винклера фом Моренштрајта, због његових 
квалитета и заслуга за месну цркву.

 Немачки.           2 листа

 1774. јануар 2, Петроварадин             б. с.
109. Парница Јохана Ширмбранта (Schirmbrandt), болничког хирурга 

у Петроварадину, која је посредством Градског магистрата до-
спела пред Дворски ратни савет у Бечу све у циљу решавања 
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поднете Ширмбрантове тужбе за закониту прерасподелу имови-
не након смрти његове мајке у Петроварадину. У својој тужби 
градски хирург Ширмбрант је приложио као доказ крштеницу, 
али су доказ о његовом идентитету доставили и следећи сведоци: 
Андреас Голубић, Јоахим Рајнхарт, Антон Сарага, Франц Дојч, 
Јохан Шмит, али и градски судија Фридрих Ноје, 4. јуна 1772. 
године. Ратна канцеларија је сматрала да у Унутрашњем граду и 
петроварадинским предграђима Мајурима и Роковом долу треба 
да постоји по један хирург. Пошто се у Унутрашњем граду нала-
зио хирург Георг Ширмбрант, а Роков дол је имао свог хирурга, 
требало је да у Мајурима хирург буде Франц Геч.

 Немачки.            2 листа

 1774. јануар 26, Петроварадин             б. с.
113. Команда војне тврђаве у Петроварадину обавештава овдашњи 

Магистрат и Слободну стрељачку компанију да је најновијом 
уредбом Славонске генералне команде у Петроварадину, 
обновљен рад Магистрата и овдашњег Војног секретаријата.

 Немачки.           2 листа

 1774. јануар 28, Петроварадин             б. с.
114. Славонска генерална команда, 28. јануара 1774. године, наређује 

Компанији да се поводом оснивања Црквено-школске комисије у 
Петроварадину, обави попис и да се њиме обухвате: парохијска 
црква, зграда бивше језуитске резиденције, капела Снежне 
Марије и црквена зграда поред ње, са свим црквеним ствари-
ма које им припадају. Генерална команда је такође наложила да 
се између петроварадинских грађана изаберу два црквена оца 
(Kirchen Vätter) који ће преузети ове црквене објекте и убудуће, 
под надзором Градске управе, бринути о њима. Остале некретни-
не Језуитске мисије, које нису биле обухваћене пописом, а стока, 
пољопривредне алатке, вино, ракија, итд. биће  на продају.

 Немачки.           2 листа
 
 1774. фебруар 15, Осијек              б. с.
 119. Извод из протокола Славонске генералне команде у Осијеку 

упућен Петроварадинском магистрату у коме се каже да је Коман-
да узела у разматрање молбу превозника из Петроварадина који 
захтевају да буду ослобођени плаћања калдрмарине. Калдрма-
рина је у Петроварадину била под надзором Фортификацијске 
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управе која је сакупљала калдрмарину (Pflaster  Mauth). У оста-
лим комунитетима калдрмарина се није наплаћивала.

 Немачки.           2 листа

 1774. април 15, Осијек              б. с.
120. Славонска генерална команда у Осијеку извештава Петровара-

дински магистрат да је становницима Мајура (Ludvigsthal) и Ро-
ковог дола (Rockus Tall) омогућено да у време одржавања Кар-
ловачког конгреса (Српског народног сабора) његовим учесни-
цима продају намирнице. Сврха одржавања Сабора је био избор 
митрополита. Извод из протокола Славонске генералне коман-
де у Осијеку упућен Петроварадинском магистрату, да ће раз-
матрати молбу превозника из Петроварадина који моле да буду 
ослобођени плаћања калдрмарине.

 Немачки.           2 листа

 1774. јуни 30, Осијек              б. с.
126. Ради сређивања славонско-сремских војних комунитета била 

је основана посебна комисија предвођена бароном Матезеном, 
заповедником Славонске војне границе. Комесар фон Шлецер 
(Schlötzer) известио је Магистрат да је формиран посебан фонд за 
финансирање овдашњих свештеника и уопште црквеног особља. 
Из Црквено-школског фонда су такође црквена лица добијала 
плате. Парохијска црква је осим жупника имала и два капелана, 
a при парохијској цркви у Унутрашњем граду налазила су се два 
црквењака.

 Немачки.           2 листа

 1774. јуни, Осијек               б. с.
127. Виши војни комесар фон Шлецер из Осијека као представник Сла-

вонске генералне команде за Слободну стрељачку компанију у Пе-
троварадину извештава о новим уредбама везаним за регулисање 
пловидбене таксе за 1774. годину. Комисија је одлучила да скеларину 
преко Дунава могу да убирају само магистратске власти.

 Напомена: Слободни стрелци су били ослобођени плаћања так-
се за превоз скелом преко Дунава. У осталим случајевима се 
плаћала скеларина, према утврђеном ценовнику.

 Немачки.           2 листа
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 1774. јули 2, Петроварадин              б. с.
128. Градска управа Петроварадина обавештава Славонску генералну 

команду и вишег војног комесара фон Шлецера из Осијека да је 
упозната са најновијом уредбом у вези са регулисањем пловид-
бене таксе за 1744. годину. Комисија је наиме одлучила да скела-
рину преко Дунава, може да убира само Магистрат.

 Немачки.           2 листа

 1774. август 19, Осијек               б. с.
131. Славонска генерална команда у Осијеку доставља Петрова-

радинском комунитету извод из нових уредби које је пропи-
сао Дворски ратни савет када је у питању регулисање такси за 
1744. годину. Начин разрезивања пореза у Петроварадину остао 
је непромењен. Садржај достављеног извештаја односи се пре 
свега на Петроварадин, Каменицу, Нештин, Паланку Черевић, 
Леополдово (Ченту), Сурдук и Опово, као и станице у Земуну, 
Панчеву, Перлезу и Тителу. Комисија је одлучила да скелари-
ну преко Дунава може да убира само Магистрат, а такса је била 
наплаћивана у зависности од тога да ли се речним превозом пре-
возила стока или људи, која врста кола су кориштена и са  колико 
људства су учествовали у превозу. У плаћању пловидбене таксе 
владала је неуједначеност међу комунитетима.

 Немачки.      12 листова

 1774. август 24, Осијек              б. с.
132. Славонска генерална команда у Осијеку је на основу одобрења 

Дворског ратног савета одобрила Фортификацијској управи у Пе-
троварадину да се реализује испаша стоке на „глацизу” (Glacis) 
тј. малим узвишењима на територији Комунитета. Овим доку-
ментом се Фортификацијској управи уступа право на коришћење 
земљишта у сврху испаше стоке на одређено време.

 Немачки.          2 листа

 1774. октобар 31, Петроварадин             б. с.
133. Спецификација рачуна Магистрата града Петроварадина коју је 

Градска благајна доставила  31. октобра 1774. године, која се од-
носи на попис крчми у граду и изван града, као и окних који су 
за 1773/74. годину платили право на точење алкохолних пића. На 
списку се налазе следеће крчме: Црни орао, Бели анђео, Црни коњ, 
Зелено дрво, Златна лађа, Златно буре, Лабуд, Црвени јелен и 
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Градска крчма. Вино и ракија су се точили и по приватним кућама 
у Петроварадину. За право точења пића плаћао се  порез на пиће. 
Порез за 1773/74. годину износио је 1.476 форинти и 45 крајцара.

 Немачки.           4 листа

 1774. децембар 16, Осијек              б. с.
135. Славонска генерална команда у Осијеку обавештава Петрова-

радински комунитет о постављењу новог учитеља, Франца Ен-
гелбрехта (Engelbrecht), вишег учитеља, и његовом месечном 
награђивању са 60 форинти. Кратко задржавање учитеља у Пе-
троварадину било је последица ниских зарада које су добијали за 
свој рад. Ово је увидела и Градска управа па су плате учитељима 
биле повећане. Тако су створени повољнији услови за рад у пе-
троварадинским школама. Промене у финансирању петрова-
радинског школства уследиле су 1774. године, када је основан 
Црквено-школски фонд. Поред издатака за плате учитеља из овог 
фонда су исплаћиване и остале школске потребе.

 Немачки.           2 листа

 1774. б. д., Осијек               б. с.
137. Извештај католичког свештенства упућен Градској управи у коме 

су садржани подаци о плаћању школе комунитетских становника 
за 1774. годину.

 Немачки.           1 лист

 1775. јануар 10, Петроварадин             б. с.
146. Град Петроварадин и градски саветник Лоренц Шпилауер 

(Spillauer) извештавају Слободну стрељачку компанију да је 10. 
јануара 1775. године решено да првостепена власт за војне кому-
нитете остају њихови магистрати. 

 Напомена: Комунитетима је према упутству из Регуламента дато 
право да могу да бирају двојицу од пет градских саветника, коли-
ко је до тад имао Градски савет.

 Немачки.            2 листa

 1775. јануар 16, Петроварадин             б. с.
147. Петроварадински комунитет извештава Славонску генералну 

команду у Осијеку о снабдевању Петроварадинског комунитета 
брашном у 1775. години.

 Немачки.           2 листa
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 1775. јануар 19, Осијек              б. с.
148. Дворска ратна канцеларија у Бечу посредством Славонске гене-

ралне команде у Осијеку доставља Петроварадинском магистра-
ту тј. Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину, пропи-
се за образац заклетве са текстом заклетве за петроварадинске 
службенике. Сви службеници, укључујући и судско особље оба-
везни су да положе заклетву.

 Немачки.           4 листa

 1775. јануар 24, Петроварадин             б. с.
149. Славонска генерална команда из Осијека је посредством Јохана 

Јозефа Јакоба доставила Петроварадинском магистрату наредбу 
Дворске ратне канцеларије од 4. јануара 1775. године којом се 
регулише излазак радно способне снаге из земаља одакле су по-
текли, која подразумева и издавање дозвола и пасоша за излазак 
из земље у наредном периоду.

 Немачки.           2 листa

 1775. јануар 28, Петроварадин             б. с.
150. Подмаршал Вулф (Wulf), заповедник Петроварадинске тврђаве, 

доставља овдашњем Магистрату обавештење о територијалном 
спору између Привилеговане компаније и Каменичког власте-
линства у 1775. години.

 Немачки.           2 листa

 1775. фебруар 20, Грос Сигет             б. с.
158. Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат 

20. фебруара 1775, да је регулисала закуп мочварног земљишта 
на Великом ратном острву (Gross-Szigeth) које је величине 1.100 
квадрата. На Дунаву су се налазила три острва: Инжењерско или 
Фортификацијско острво названо тако јер је било погодно за од-
брану тврђаве, Новосадско острво и Грађанско острво.

 Немачки.           2 листa

 1775. фебруар 25, Вараждин              б. с.
161. Краљевско веће Далмације, Хрватске и Славоније, настављајући 

раније уредбе о граничном спору између Каменичког властелин-
ства и Славонске границе, односно откупу воденица на Власте-
линству од војних власника и питању рибњака, предупређујући 
будуће несугласице, утврђује постојећу граничну линију од првог 
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камена код Дунава до Хоркићевог камена итд. (упућује се на 
израђену мапу). Утврђене норме предвиђају да се сваке године, у 
присуству заинтересованих изврши премер међа (реамбулација) 
и о исправкама извести Веће. Налаже се Каменичком властелин-
ству да се о овом питању консултује са војним властима и о томе 
поднесе извештај.

 Латински.          2 листa

 1775. март 7, Осијек               б. с.
162. Славонска генерална команда и командујући барон Љубибратић 

достављају Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину 
и Петроварадинском магистрату попис официра пешадијске ре-
гименте „Гроф Кински” са посебним освртом на доставу описа 
карактеристика Јохана Сигмунда Бергера (Berger), потпоручника 
наведене регименте. Као прилог документу наводе се лични по-
даци потпоручника Бергера али и околности под којима је дошао 
у спор са грофом фон Херберштајном (Herberstein), грофовија 
Горња Лужица у Саксонији.

 Немачки.           3 листa

 1775. март 3, Осијек               б. с.
163. Славонска генерална команда наређује Слободној стрељачкој 

компанији у Петроварадину да се након смрти житеља Привиле-
говане компаније упути попис заоставштине умрлих лица које је 
уредило овдашње судство.

 Немачки.            1 лист

 1775. март 12 (ст. календар), Нови Сад            б. с.
164. Новосадски (православни) парох Гаврило Поповић, издаје извод 

из матичне књиге крштених: 4.10.1733.  – парох Тимотеј Димин 
крстио је дете Јованку из брака Павла и Марије Поповић из Пе-
троварадинског Шанца.

 Латински.             1 лист
 
 1775. март 28, Осијек              б. с.
166. Дворска ратна канцеларија извештава Слободну стрељачку 

компанију у Петроварадину посредством Славонске генерал-
не команде у Осијеку да је за деликвентом (преступником) 
Мартином Чомом (Tschoma) расписана потерница за учињене 
прекршаје, као и да му следи затвор у случају хапшења. У исте 
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сврхе треба саслушати као сведока становника Буковца, извесног 
Беркића.

 Немачки.             1 лист

 1775. март 30, Земун               б. с.
167. Земунски (католички) парох А. Битнер (Büttner) потврђује да је: 1. 

14.1.1770. године крстио дете Барбару, из легитимног брака Мер-
цена Матије (Merzena) и жене Софије. Кума је била такође Барба-
ра, жена овдашњег пушкара. 2. 10. 3. 1773. је умрла  трогодишња 
Барбара. 3. Софија, раније Мерцена, сада удата за Стефана Кирића 
(Kyrich), с којим је родила једно дете, које је преминуло.

 Латински.           4 листа

 1775. март 30, Петроварадин             б. с.
168. Градски судија Земунског комунитета извештава Слободну 

стрељачку компанију у Петроварадину да је Матиас Мерцена, 
радник Соног уреда у Сегедину, након што се удавио у реци 
Тиси, пронађен код места Тител о чему је обавештена и његова 
супруга Софија Мерцена. Земунски комунитет је судским путем 
за наследника имовине трагично настрадалог Матиаса Мерцене 
у јуну 1768. године прогласио његову супругу, која се након тога 
удала за Стефана Кирића, контрибуента из Земуна.

 Немачки, латински.          8 листова

 1775. март 31, Петроварадин             б. с.
169. Извод из протокола Славонске генералне команде у Осијеку 

упућен Петроварадинском магистрату, којим се потврђује да је 
команда узела у разматрање молбу превозника из Петроварадина 
да буду ослобођени плаћања калдрмарине. Калдрма је у Петрова-
радину била под надзором Фортификацијске управе, па је она и 
сакупљала калдрмарину. У осталим комунитетима калдрмарина 
се није наплаћивала.

 Немачки.           4 листа

 1775. април  1, Петроварадин             б. с.
170. Писмена потврда Михаела Пфајфера (Pfeiffer), гробара из Петро-

варадина да је посредством Градске благајне захтевао исплату 36 
крајцара у готовом новцу, 1. априла 1775. године, за трошкове сах-
ране недавно преминулог Петера Ђурака, становника Петровара-
дина. Михаел Пфајфер је примио новац у готовини посредством 
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Градске благајне из оставинске масе Петера Ђурака. Поред редов-
них прихода, Комунитет је имао и издатке. Из Градске благајне 
исплаћиване су одштете или давани налози за исплату одштета 
које су грађани имали обавезу да надокнаде једни другима.

 Немачки.             1 лист

 1775. април 7, Петроварадин             б. с.
172. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија и о томе известио градске власти поводом поде-
ле наследства након смрти Терезије Шилер (Schiller) 14. априла 
1771. године и Барбаре Раблин, рођенa Шилер, која је умрла у 
Немачкој 1. маја 1772. године. Потврду о њиховој смрти издао је 
и петроварадински парох Леополд Краус, 7. октобра 1772. годи-
не. Целокупна имовина обе сестре је судском одлуком преиначе-
на у власништво њиховог брата Јозефа Шилера из Петроваради-
на и она износи 67 форинти и 16 крајцара.

 Немачки.           8 листова

 1775. април 14, Осијек              б. с.
173. Обавештење Славонске генералне команде у Осијеку упућено 

Петроварадинском комунитету, да је Генерална команда у Те-
мишвару доставила вест о смрти Антона Рехнера (Rechner), 
поштара из Великог Бечкерека (Зрењанина), те позива на даље 
прослеђивање ове информације.

 Немачки.            2 листа

 1775. април 19, Петроварадин             б. с.
174. Наредба Петроварадинског магистрата да су петроварадински 

воденичари, пре свега Јозо Мартиновић, млинар из Петровара-
дина, дужни да по прописаним ценама мељу жито за потребе 
војске. Генерална команда је у више наврата упућивала прекор 
Магистрату да воденичари споро мељу жито које им је пренето 
из војног складишта.

 Немачки.           2 листа
 
 1775. јун 7, Петроварадин              б. с.
176. Писмена потврда Јозефа Титлхофера (Titlhofer), фрањевцa из Пе-

троварадина да је посредством Градске благајне захтевао испла-
ту готовине, 7. јуна 1775. године, за трошкове сахране недавно 
преминулог Јоахима Фридриха Ноја, градског судије из Петрова-
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радина. Јозеф Титлхофер је примио новац у готовини преко Град-
ске благајне из оставинске масе Јоахима Фридриха Ноја.

 Немачки.             1 лист

 1775. јун 21, Петроварадин              б. с.
188. Петроварадинска команда на Тврђави преноси Градском маги-

страту захтев Славонске генералне команде којим Привилегована 
петроварадинска компаније треба да предложи друге грађане на 
место градског саветника, али и на место градског благајника у 
Петроварадинском комунитету. За место градског саветника тре-
бало је предложити три особе. Градски савет се састојао од пет 
чланова. Плате за чланове Градског савета и остале магистарске 
службенике исплаћивала је Градска благајна. 

 Немачки.           4 листа

 1775. јули 4, Осијек               б. с.
195. Ратна канцеларија у Осијеку и Славонска генерална команда 

извештавају Компанију да се, ради расправљања војних суд-
ских ствари, оснива у Осијеку Војни делегирани суд (Judicum 
delegatum militare) за Славонску војну границу, на чијем се челу 
у својству председника налази командујући генерал Славонске 
границе.

 Немачки.           2 листа

 1775. јули 10, Петроварадин             б. с.
197. Обавештење Петроварадинског магистрата упућено 10. јула 

1775. године Славонској генералној комади у вези с тим  да је у 
Мајерхофу (Мајурима) и Роковом долу отворена нова парохија. 
Парохије су се финансирале из Црквено-школског фонда, али су 
део примања остваривале и саме пре свега од винског десетка, 
од оглашавања звона умрлима и осталих примања. Из Црквено-
школског фонда исплаћивале су се плате свештеника, оргуљаша, 
поправљале цркве и парохијске куће, довозио огрев и остало.

 Немачки.           2 листа

 1775. јули 10, Петроварадин             б. с.
201. Петроварадински магистрат издаје потврду на основу које ће 

се исплатити трошкови сахране Ана Марије Ротмунд, недавно 
преминуле становнице Петроварадина, из новчане масе пре-
остале након њене смрти, петроварадинском хирургу Зонабен-
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ду (Sonnabend). Укупни трошкови у износу од 1 форинте и 34 
крајцаре биће исплаћени посредством Градске благајне.

 Немачки.            1 лист
 
 1775. јули 18, Осијек              б. с.
204. Славонско-сремски војни комунитети су основани да би гра-

ничари имали где да продају своје пољопривредне производе и 
купују занатску и трговачку робу. Трговина у Петроварадину је 
због стратешког положаја и војног оперативног значаја Тврђаве у 
XVIII веку била усмерена у првом реду на снабдевање војске жи-
вотним намирницама. Петроварадински трговци су трговали и са 
Турском и од Славонске генералне команде захтевали издавање 
путних исправа, пре свега ради увоза овчије вуне.

 Немачки.           2 листа

 1775. јули 22, Осијек              б. с.
208. Извод из обрачунске  листе  исплате  пореза у Петроварадину за 1775. 

годину. На листи су се нашли грађани Петроварадина који су има-
ли обавезу да исплате порез на бављење неким од заната, порез на 
пиће, одржавање винограда, затим на држање крупне и ситне стоке 
у породичном домаћинству нпр.: коњи, овце, свиње и козе. Порез се 
исплаћивао на кућу али и на кућни плац, негде и на број просторија. 
У већини случајева порез се плаћао по квадратном хвату, а куће су 
биле сврстане у три класе у зависности од места где се налазе.

 Немачки.           2 листa

 1775. јули 22, Петроварадин             б. с.
213. Одлуком Славонске генералне команде у Осијеку и Петровара-

динског магистрата на упражњено место градског саветника у 
Петроварадину постављен је 22. јула 1775. године, некадашњи 
обућарски мајстор Мештл Јозеф (Mestl). Градски савет се састојао 
од пет чланова. Плате за чланове Градског савета и остале маги-
стратске службенике исплаћивала је Градска благајна.

 Немачки.            1 лист

 1775. август 1, Осијек              б. с.
215. Славонска генерална команда у Осијеку извештава Петровара-

дински магистрат да се у ноћи између 11. на 12. јуни 1775. годи-
не у бјеловарској цркви десила пљачка у којој су нестали многи 
вредни предмети из цркве, а починиоци злочина побегли са лица 
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места. Моле се власти у Петроварадину да укoлико се особе за 
којима се трага појаве у Комунитету ухапсе, а покрадене вред-
ности одузму и врате власнику.

 Немачки.           2 листa
 
 1775. август 11, Осијек              б. с.
220. Славонска генерална команда у Осијеку извештава Петровара-

дински магистрат, позивајући се на наредбу Дворског ратног 
савета из Беча од 22. јула 1775, да истиче уговор о плаћању 
контрибуције 31. октобра 1775. године, закључен између Сло-
бодне стрељачке компаније у Петроварадину и Ратног савета у 
Осијеку, те да ће бити сачињен нови, са клаузулама из претход-
ног уговора и роком трајања од три године. Нови уговор ће се 
тицати пре свега Петроварадинског, Карловачког и Земунског ко-
мунитета, док ће његова примена ступити на снагу  1. новембра 
1775. и трајати до 31. октобра 1778. године.

 Немачки.           2 листa

 1775. август 19, Беч               б. с. 
224. Извештај поручника фон Магдебурга (Magdeburg) из Беча 

упућен Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину којим 
се жели дати до знања значај реке Дунав у сврху развијања во-
деног саобраћаја, али и стање обале са леве и десне стране Дуна-
ва од Будима до Пеште па све до Петроварадина. Пловност реке 
Дунав и транспорт робе и стоке лађама до одредишта били су 
главни критеријуми за опис одредница код Будима, Ханцаберга 
(Хanzabeg), Фелдвара (Földvár), Комлода (Kоmlόd), Толне, Моха-
ча, Батине, Апатина и Новог Села.

 Немачки.           5 листова

 1775. октобар 19, Беч              б. с.
229. Одлуком царице Марије Терезије и Дворског ратног савета било 

је омогућено произвођачима вина Петроварадинског комунитета 
да своју робу пласирају по целој територији Аустрије, као и да се 
транспорт вина обавља Дунавом, према Патенту који је закључен 
15. јула 1775. године. Такозвано „угарско вино“ биће транспор-
товано до Хамбурга, али и у Баварској (Баyern), Пасау (Passau) 
и Салцбургу (Salzburg) по тарифи путарине која је већ унапред  
уговорена једном од тачака купопродајног уговора.

 Немачки.            5 листова
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 1775. октобар 31, Петроварадин             б. с. 
232. Спецификација рачуна Магистрата града Петроварадина коју 

је Градска благајна доставила  31. октобра 1775. године, која се 
односи на попис крчми у граду и изван града, као и оних који 
су за 1774/75. годину платили право на точење алкохолних пића.  
На списку се налазе следеће крчме: Црни орао, Бели анђео, Црни 
коњ, Зелено дрво, Златна лађа, Златно буре, Лабуд, Црвени 
јелен и Градска крчма. Вино и ракија су се точили и у приватним 
кућама у Петроварадину. На право точења пића плаћао се порез, 
који је за 1774/75. годину износио 1.229 форинти и 443 крајцаре.

 Немачки.            5 листова

 1775. новембар 9, Петроварадин             б. с.
238. Извод из протокола Петроварадинског  магистрата евидентиран 

9. новембра 1775. године којим се регулише продаја винограда 
на Ширинама (7 мотика винограда) чији је власник Ана Марија 
Валик, а која је дата на продају Ловри Куреновићу за 84 форин-
те. Виноград се налази поред имања Јозе Бугариновића, Адама 
Салаја и Мишка Гергића.

 Немачки.            1 лист

 1775. новембар 14, Осијек              б. с.
242. Ратна канцеларија у Осијеку извештава Слободну стрељачку 

компанију у Петроварадину да су 1775. године посебним па-
тентом уведене новине у организовању судства, те да ће се ради 
расправљања војних судских ствари у Осијеку основати Војни 
делегирани суд за Славонску војну границу, на чијем ће се челу 
налазити командујући генерал Славонске границе.

 Немачки.           2 листa

 1775. новембар 18, Петроварадин             б. с.
244. Инвентар имовине Лоренца Селешковића, становника Петровара-

дина, сачињен 18. новембра 1775. године. Лоренц Селешковић је 
био арендатор градског кантара у Мајурима и трговац брашном коме 
је градска управа издала магацин за брашно у старој градској кући. 
Инвентар имовине је евидентирао за потребе Магистрата Јозеф 
Дојч, градски саветник из Петроварадина и упутио Магистрату на 
увид 11. новембра 1775. године. У инвентар његове имовине реги-
стрована су пасивна и активна дуговања Лоренца Селешковића.

 Немачки.           2 листa
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 1775. децембар 1, Осијек              б. с.
245. Барон Франц фон Матезен (von Mathesen), заповедник Славон-

ске војне границе издаје Петроварадинској команди на основу 
одлуке Дворског ратног савета и молбе трговаца турске и грчке 
националности резолуцију којом се озакоњује трговина вуном 
и памуком до марта наредне године. Славонско-сремски војни 
комунитети су основани да би граничари имали где да продају 
своје пољопривредне производе и купују занатску и трговачку 
робу. Напомена: Трговина у Петроварадину је због стратешког 
положаја и војног-оперативног значаја Тврђаве у XVIII веку била 
усмерена у првом реду на снабдевање војске животним намир-
ницама. Петроварадински трговци су трговали и са Турском и 
од Славонске генералне команде захтевали издавање путних ис-
права, пре свега због увоза овчије вуне.

 Немачки.            2 листa

 1775. децембар 30, Петроварадин             б. с.
246. Извештај Петроварадинске команде упућен Магистрату којим 

се противпожарна заштита, на основу раније донетих прописа, а 
која је била организована у свим комунитетима, ставља под над-
зор градских полицијских власти. Сви комунитети, па и Петро-
варадински, у најкраћем року морају бити опремљени реквизи-
тима за гашење пожара, не у року од три године како је раније 
било Законом регулисано, него што хитније. Под противпожар-
ним реквизитима подразумевани су водени шмркови, ватрогас-
не мердевине, ампери за воду, итд. Петроварадинска команда 
је овом приликом закључила да је довољно упозорити комуни-
тете да Градска управа треба будно да мотри да се прописи о 
противпожарној заштити поштују и спроводе у живот.

 Немачки.           4 листa
 
 1775. децембар 30, Петроварадин             б. с.
247. Петроварадинска команда издаје докуменат којим се Јохан Блау, 

припадник артиљеријске регименте у Петроварадину, пореклом 
из места Слап, Чешка, разрешава дужности вишег артиљерца 
тј. тобџије након вишегодишњег службовања у тој регименти. 
Садржај документа ступа на снагу крајем 1775. године.

 Немачки.           2 листа
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 1775. децембар 30, Петроварадин             б. с.
248. Петроварадинска команда прослеђује Магистрату одлуку Гене-

ралне команде у Осијеку којом се недавно закљученим уговором 
регулишу царинске тарифе за Чешку и аустријске земље (Böhmen 
und Osterreichische Länder).

 Немачки.           2 листа

 1775. децембар  31, Петроварадин             б. с.
288. Рачун издат на име Јозефа Папошека, оџачара из Петровара-

дина, којим се потврђује да је од недавно преминулог Фри-
дриха Ноја, градског судије Петроварадина, тј. његове нов-
чане заоставштине примио 1 гулден за обављени посао у 
претходном периоду. Оџачари су иначе као и занатлије свих 
осталих струка били уједињени у главно еснафско удружење 
и својим правима су били изједначени са осталим занатлијама 
у Угарској.

 Немачки.             1 лист

Кутија 6

1776–1779.

 1776. јануар 9, Осијек  тематска група 12 бр. 14
1. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Компанију да су два бачварска мајстора Паул Пјашиновић и Ан-
дреас Мајерхофер (Mayerhoffer), поднели молбу 8. августа про-
шле године да се учлане у петроварадинско бачварско удружење. 
Њихова молба резултирала је наредбом Генералне команде о до-
зволи обављања њихових занимања у Мајурима.

 Немачки.           2 листа

 1776. јануар 23, Осијек  тематска група 12 бр. 15
2. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда, извештавају 

Компанију 23. јануара 1776. године да су трговци свињама из 
граничног подручја поднели захтев за издавање пасоша, ради 
обављања занимања. Истовремено, Генерална команда наређује 
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Комунитету да трговцима свињама који нису снабдевени пасоши-
ма и неопходном документацијом за излазак из земље онемогући 
одлазак у Еденбург (Шопрон).

 Немачки.           2 листа
 
 1776. март 12, Осијек    тематска група 17 бр. 2
3. Ратна канцеларија у Осијеку извештава Слободну стрељачку 

компанију у Петроварадину о нормативима Дворског ратног са-
вета и царице Марије Терезије када је у питању решавање еми-
грантских и дезертерских случајева на територији Аустријске 
монархије. Пристигли нормативи тичу се Провинцијала и војних 
власти на територији Аустријске монархије који се истовремено 
обавезују на њихово спровођење.

 Прилози: Интимати царице Марије Терезије настали у Бечу 15. 
маја 1775. године и 26. јануара 1776. године упућени Хрват-
ском краљевском већу о кажњавању помагача бекства гранича-
ра, спречавању миграције из Провинцијала у Војну границу и 
(чешће) обрнуто, и о дезертерима: 1. Налаже се објављивање 
окружница у жупанијама и градовима којима се строго 
забрањује примање граничара у Провинцијал, и подизање оп-
тужница помагача дезертерима пред надлежним магистра-
тима. Налог исте садржине, за обрнуте случајеве,  упућен је 
војним властима. 2. Царске директиве у вези с тим: подизање 
оптужница и извештавање у случају субверзивних околности, 
задржавање кметова на земљи после разграничења војне об-
ласти (1771), процесуирање дезертера од стране цивилне а не 
војне власти, употреба путних исправа, реамбулација на локалу 
(копије, прилози предмета).

 Немачки, латински.         8 листова

 1776. јануар 19, Осијек    тематска група 20 бр. 10
5. Ратна канцеларија у Осијеку извештава Слободну стрељачку 

компанију у Петроварадину о нормативима Дворског ратног са-
вета и када је у питању стицање наследства и легата турских по-
даника који ступају на снагу 19. јануара 1776, а осмишљена су у 
Дворском ратном савету још 30. децембра 1775. године.

 Немачки.           2 листа

 1776. фебруар 7, Петроварадин    тематска група 20 бр. 11
7. Јохана Клачањиа (Klacsanyi), тумача Илирске генералне команде, 
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који је био одређен за извршног комесара о пријему 100 гулдена 
у готовини из Ратне благајне у Осијеку, а на основу наредбе при-
стигле из Беча, којима се надокнађују путни трошкови Клачањиу 
за обављање дужности.

 Немачки.           7 листова

 1776. април 2, Осијек  тематска група 20 бр. 12
10. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда, извештавају 

Компанију 2. априла 1776, да је одлуком Скупштине од 25. сеп-
тембра 1775. године и посредством надлежних власти решено 
питање наслеђивања имовине владике Стојановића које треба да 
буде регулисано до одређеног термина.

 Немачки.           2 листа

 1776. август 6, Осијек  тематска група 20 бр. 14
12. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда, извештавају 

Компанију 6. августа 1776. године да су два припадника 
батаљона „Његово величанство Фердинанд” Јаков Мартиновић и 
Јозеф Кашаић приликом продаје своје куће и винограда приста-
ли на исплату посредством Сирочадске благајне. Новом уредбом 
продаја некретнина се мора исплатити у готовини или исплатити 
кауција као врста залога.

 Немачки.           2 листа

 1776. октобар 26, Осијек  тематска група 20 бр. 15
13. Виши војни комесар из Осијека, фон Шлецер, извештава Ма-

гистрат у Петроварадину да је одлуком Карловачког синода 
предвиђено да прекомерни и не претерано неопходан намештај 
којим је опремљена Карловачка патријаршија, буде продат. Рок 
за продају намештаја је 4. новембар 1776. године.

 Немачки.           2 листа

 1776. октобар 27, Осијек  тематска група 23 бр. 1
14. У еснафско удружење у Петроварадину су моглe бити учлањене 

и занатлије са стране (Landmeister). Тако је Генерална команда у 
Осијеку 27. октобра 1775. године наредила Компанији да Јохана 
Редера, оџачарског мајстора из Панчева, учлани у петроварадин-
ско удружење пошто такво удружење не постоји у Осијеку.

 Немачки.            4 листа
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 1776. мај 31, Осијек   тематска група 24 бр. 6
15. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда, извештавају 

Компанију да је закупац градске крчме у Унутрашњем граду 
1774/75. био Коста Георги који је држао градску крчму под арен-
ду све до 31. маја 1776, када су је преузели Павле Пјачиновић и 
Андреас Мајерхофер, дућанџије из Петроварадина.

 Немачки.                10 листова
 
 1776. фебруар 23, Осијек     тематска група 24 бр. 7
16. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Компанију да је дана 23. фебруара 1776. године од стра-
не Георгијевић Константина, арендатора Градске крчме у 
Унутрашњем граду, издата у закуп. Градска управа је била влас-
ник ове крчме, коју је град годинама издавао под аренду.

 Немачки.           2 листа

 1776. фебруар 20, Осијек   тематска група 36 бр. 8
17. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Компанију да се Франц Геч (Götsch), берберин, мајурски хирург, бол-
нички хирург и санитетски надзорник оглушио о наредбу Славонске 
генералне команде па је поново поднео молбу да му се дозволи да 
може обављати хируршко-берберску праксу у Унутрашњем граду.

 Немачки.           2 листа

 1776. мај 14, Осијек   тематска група 36 бр. 9
18. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Компанију да је Франц Амберлинг (Amberling), писар у Благајни 
за исхрану и снабдевање војске у Брну (Brünn), Моравска, побегао 
из војске проневеривши одређену новчану суму, те се властима у 
Петроварадину налаже у случају његовог пресретања хапшење и 
спровођење под оружаном пратњом. Франц Амберлинг је рођен 
у Прагу (Чешка) и има 25 година. Бегунац говори и пише више 
језика: немачки, латински и чешки, а на основу извештаја Двор-
ског војног већа поседује дуг од 1.679 гулдена и 15 1/4 крајцаре.

 Немачки.           2 листа

 1776. јуни 18, Осијек  тематска група 36 бр. 10
19. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину на основу којег се тра-
га за особом са презименом Хазенфелд (Hasenfeld), књиговође 
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Дворског војног већа у Бечу, који је у подне 5. јуна 1776. го-
дине нестао из свога стана и изостао са свог радног места у 
Књиговодству Дворског војног већа. У случају пресретања Ха-
зенфелда на територији Комунитета треба га спровести на над-
лежну територију, а ради лакшег идентификовања и проналажења 
приложен је лични опис Јохана Антона Хазенфелда.

 Немачки.           3 листа
 
 1776. јули 9, Осијек   тематска група 36 бр. 11
20. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину да се особа са 
именом Јохан Ковач (Kovacs), по занимању овчар, који је пре 
неколико година напустио своју супругу Катарину Ковач, на-
лази на територији Комунитета, након што је као бегунац из По-
жунског затвора (Pressburg) доспео у Петроварадин. У случају 
пресретања Јохана Ковача, који се представља и као Иштван 
Лакатош (Lakatos), на територији Комунитета треба га спрове-
сти на надлежну територију, а ради лакшег идентификовања и 
проналажења приложен је његов лични опис.

 Немачки.        5 листова

 1776. септембар 6, Осијек  тематска група 36 бр. 12
21. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину да је особа са именом 
Јован Роса (Rosa), по занимању трговац, са супругом и троје 
деце побегаo у непознатом правцу, те их је по налогу Дворског 
војног већа неопходно пронаћи и ухапсити. Претпоставка је да 
се Јован Роса са породицом упутио ка Петроварадину или да се 
налази на територији Комунитета. У случају пресретања Јована 
Росе на територији Комунитета, треба га спровести на надлежну 
територију, а ради лакшег идентификовања и проналажења при-
ложен је његов лични опис.

 Прилог: Угарској дворској канцеларији  је пренета вест од 
јегерског бискупа,  9. августа из Беча, да је децу и жену Јована 
Роса (Rosa) из Егера/Agria (Јегра), раније православаца („шизма-
тик“) а сада католика, од њега одвео суграђанин Стефан Роса не 
желећи да они буду у католичкој вери. Пошто је могуће, како је 
бискуп назначио, да се они крију у Петроварадину потребно је 
опрезно испитати случај и о томе известити.

 Немачки, латински.       5 листова
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 1776. април 6, Осијек  тематска група 55 бр. 2
22. Инструкције барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућена Комунитету са циљем да се спречи појава ширења 
сточне куге у Петроварадину. Дворски ратни савет је наредио да 
се на граници према Турској успостави карантин и уведу пре-
вентивне санитарне мере за шта су посебно били задужени виши 
санитетски надзорници, али и санитетски поднадзорници у Ко-
мунитету. Ради спречавања заразе Петроварадински магистрат је 
Генералној команди подносио извештаје о стању здравља стоке.

 Немачки.            22 листа

 1776. мај 21, Петроварадин              б. с.
33. Извештај Градске управе у Петроварадину упућен Дворском рат-

ном савету о постављењу Франца Енгелбрехта, вишег учитеља 
за наставника математичке школе, са месечним примањем од 25 
форинти почевши од 1. маја 1776. године. 

 Немачки.           4 листа

 1776. септембар 31, Осијек              б. с.
41. Предлог ђаковачког бискупа Матеја Кртице (Kertiza) Славонској 

школској комисији, да се унапреди настава веронауке у петрова-
радинским школама што подразумева и израду новог побољшаног 
катехизиса, тј. језгровитог уџбеника о основама хришћанске вере 
написаног у облику питања и одговора. Следи и молба Славонској 
школској комисији у Осијеку достављена посредством канцелисте 
Холцера (Hollzer) дa у току школске 1776/77. године за Нормалну 
школу буду постављени нови учитељи који су оцењени  позитив-
ним оценама. У овој школи се учила  веронаука, али поред тога и 
наука о моралу, лепо писање, рачун, немачки језик и географија.

 Немачки.           2 листа

 1776. б. д., Петроварадин              б. с.
42. Извештај Франца Енгелбрехта (Engelbrecht), вишег учитеља за 

наставника математичке школе, упућен Градској управи у Пе-
троварадину и Дворском Ратном савету на усвајање, а који се 
односе на трошкове за набавку неопходних уџбеника у наредној 
школској години. Ради се пре свега о набавци следећих уџбеника: 
из веронауке, ортографије, правописа, лепог писања, географије, 
домаћинства, познавања природе и уметности.

 Немачки.             1 лист
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 1776. септембар 3, Петроварадин             б. с.
43. Табеларни упитник који треба испунити разним врстама по-

датака намењен универзитетима, гимназијама, академијама и 
свештеничким кућама у коме треба да буду садржана имена уче-
ника, имена наставног особља и имена особа које финансирају 
школовање.

 Немачки.           3 листa

 1776. септембар 19, Петроварадин             б. с.
45. Извештај Школске комисије у Петроварадину упућен Маги-

страту за исплату неопходних средстава за вођење школа, као и 
захтев Магистрату да се ради унапређења школства у Граници 
омогући бољи и економичнији рад школа у Комунитету. Школска 
комисија посебним освртом регулише учење веронауке у петро-
варадинским школама.

 Немачки.           2 листa

 1776. новембар 5, Петроварадин             б. с.
48. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организо-

вао градски судија и о томе известио градске власти поводом 
поделе наследства након смрти Ана Марије, рођене Шилин-
гер (Schillinger), 31. октобра 1776. године. Расправа је вођена 
на основу већ постојећег тестамента Ане Марије Кремедерс 
(Krömmeders) која је умрла 2. октобра у породичној кући у 
предграђу, а инвентар имовине након њене смрти сачинио је пе-
троварадински градски саветник Јохан Герман. Инвентар имови-
не А. М. Кремедерс: кућа, 17 1/2 мотике винограда, вино и домаће 
животиње има вредност од 709 форинти и 30 крајцара. 

 Немачки.           2 листa

 1776. децембар 31, Петроварадин             б. с.
54. Рачун издат на име Франца Папушека, димничара из Петрова-

радина, којим се потврђује да је из Градске благајне примио 6 
форинти готовог новца за обављен посао од 1. јануара 1776. до 
31. октобра 1777. године. Оџачари су иначе као и занатлије свих 
осталих струка били уједињени у главно еснафско удружење и 
у својим правима су били изједначени са осталим занатлијама у 
Угарској.

 Немачки.            1 лист
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 1777. април 13, Осијек   тематска група 20 бр. 3
60. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину којом даје на знање 
чињеницу да је генералу, барону Љубибратићу војном командан-
ту дата прекоманда из Петроварадина за град Кремона (Cremona), 
област Ломбардија. Одлука Дворског војног савета ступа на сна-
гу 1. 2. или 3. маја 1776. године.

 Немачки.           3 листa

 1777. децембар 16, Петроварадин    тематска група 20 бр. 5
62. Ради сређивања славонско-сремских војних комунитета била 

је основана посебна комисија предвођена бароном Матезеном, 
заповедником Славонске војне границе. Барон Матезен је изве-
стио Комесаријат да је поручник и оружар, распоређен у реги-
менту „Јохан Палфи” одобрио продају своје куће у Петровара-
дину или издавање у закуп за потребе крчме. Уколико она буде 
искоришћена у друге сврхе неопходна јој је репарација, а уплату 
од продаје би требало упутити у комунитетску благајну.

 Немачки.           2 листa

 1777. фебруар  26, Осијек    тематска група 21 бр. 1
64. Славонска генерална команда године доставља Комунитету по-

водом оснивања Црквено-школског фонда налог да се после 
завршетка сваке године састави годишњи обрачун прихода и рас-
хода Црквено-школског фонда. Приходи су остваривани у корист 
фонда од винског десетка, од камата на новчана средства која су 
се налазила у Фонду, од милодара, завештања, оглашавања зво-
нима умрлима од сахрањивања и од осталих примања.

 Немачки.           2 листa
 
 1777. август 5, Осијек    тематска група 21 бр. 3
65. Славонска генерална команда 5. августа 1776. године доставља 

Комунитету поводом оснивања Црквено-школског фонда у Петро-
варадину, упутства о слању рачуна за Црквени и школски фонд

 Немачки.           2 листa

 1777. август 5, Осијек     тематска група 21 бр. 4
66. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину којим се саопштава 
нова одлука Дворског ратног савета од 2. августа 1777. године 
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да Његово величанство дозвољава оснивање нове епархије на 
територији Хрватске за потребе Српске православне цркве, чија 
би надлежност обухватала територију Славоније и Срема.

 Немачки.           2 листa
 
 1777. јуни 24, Осијек     тематска група 38 бр. 1
67. Ради сређивања славонско-сремских војних комунитета била 

је основана посебна комисија предвођена бароном Матезеном, 
заповедником Славонске војне границе. Комесар фон Шлецер  
известио је Магистрат да је војним ратним комесарима Славон-
ске војне границе наложено да изврше инспекцију регименти и 
војних комунитета. Тако је ревизију градских рачуна за Комуни-
тет за војну 1776/77. годину извршио комесар Беринг (Bering), 
који је заменио касније комесара Шлецера. Констатовано је да је 
обрачун добро урађен и да се  може прихватити.

 Немачки.           2 листa

 1777. фебруар 22, Осијек    тематска група 51 бр. 1
69. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
ратног савета решено да се одложи случај регулисања уплата у 
Сирочадски новчани фонд због процене сирочадске табеле, који 
подразумева и попис дужника на територији Петроварадина и 
Новог Сада, попис укупног капитала Сирочадске благајне, као и 
обавезе и дуговања према њој. Као један од дужника именује се 
Иван Влаховић, бећар из Петроварадина.

 Немачки.           2 листa

 1777. октобар 25, Осијек   тематска група 51 бр. 2
70. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Двор-
ског ратног савета решено да се Петроварадинском магистрату 
на основу сирочадске табеле упути примерак извештаја о упла-
ти сирочадских рачуна за 1776/77. годину на територији Кому-
нитета.

 Немачки.           2 листa

 1777. март 1, Осијек               б. с.
78. Фратар из Петроварадина, Димитри Атанаси, сведок и састављач 

овог документа Коста Георги, као и Павле Никола, писар, 
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потврђују преводом документа са грчког на немачки језик да ће 
обвезница за новчану позајмицу Георги Димитра, алијас Бран-
дебург фон Флорина, од 2.000 форинти, за које је остао дужан 1. 
марта 1777. године, бити благовремено враћена. Извесни Никола 
Габишан је његовој супрузи и двема сестрама доставио пуномоћ 
над документом, којим преузимају обавезу да новчану суму врате 
уз одређени интерес.

 Немачки.            1 лист

 1777. март 16, Петроварадин             б. с.
80. Докуменат из 1777. године којим се потврђује сачуваност 

постојећих цркава у Петроварадину и потреба појединих за 
репарацијом, као и трошкови предвиђени у те сврхе из Цркве-
но-школског фонда. Ради се о 1.329 форинти и 11 1/4 крајцаре 
намењених у сврху најнеопходнијих реконструкција на објектима 
ове врсте. Парохијска црква у Унутрашњем граду била је изграђена 
од солидног материјала, засвођена и покривена рељефом. На путу 
из Петроварадина ка Карловцима лежи капела Снежне Марије. Ка-
пела је засвођена и саграђена од доброг материјала и има дрвени 
звоник покривен лимом, а по свему судећи овакав изглед је добила 
још далеко раније, о чему сведочи натпис на прочељу цркве. У 
Роковом долу се налазила још једна црква која није била завршена.

 Немачки.         6 листова

 1777. новембар 28, Беч              б. с.
100. Потврда Правног факултета Бечког универзитета, издата Матији 

Калану (Kallan), из Локополиса (Locopolis, Шкофијалока) у 
Крањској, да је одслушао другу годину права.

 Латински.           1 лист

 1777. децембар 7, Беч              б. с.
102. Потврда царског саветника Карла Антонија Мартинија (de 

Martini) да је Матија Калан, из Локополиса у Крањској, ове школ-
ске године стално и са пажњом присуствовао предавањима на 
„Царском институту“.

 Латински.           1 лист

 1777. октобар 31, Петроварадин             б. с.
105. Уговор о плаћању контрибуције закључен између Славонске ге-

нералне команде и Слободне стрељачке компаније у Петровара-
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дину, 13. септембра 1775. године. Уговор је закључен са роком 
трајања од три године тј. од 1. новембра 1775. до краја октобра 
1777. године.

 Немачки.      11 листова

 1778. децембар 23, Осијек   тематска група 12 бр. 12
106. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
ратног савета решено да стока која буде продавана на пијацама 
широм Комунитета мора бити прегледана и након тога мора до-
бити специјалан атест за продају стоке, који ће издати власти 
Слободне стрељачке компаније у Петроварадину. Иначе, број 
крава и коња у Петроварадину се повећава из године у годину, 
што говори о сталном економском јачању становништва.

 Немачки.           2 листа

 1778. децембар 5, Осијек   тематска група 20 бр. 8
109. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
ратног савета донет предлог да се имовина која нема свог на-
следника након смрти неког од предака додели Болничком фон-
ду у Петроварадину. Градска болница у Петроварадину се иначе 
издржавала из Болничког фонда. На крају сваке године прављен 
је обрачун болничких прихода и расхода, а Болница је поред неге 
болесника и издржавања сиромаха, имала издатке за поправку 
болничке зграде, набавку огрева и осталих болничких потреба, 
али и трошкове преношења умрлих и њихово сахрањивање  из 
Болничког фонда.

 Немачки.           2 листа

 1778. јануар 18, Петроварадин   тематска група 21 бр. 5
110. Петроварадински магистрат извештава Славонску генералну 

команду у Осијеку да је за потребе израде врата Градске цркве 
издвојена сума од 100 форинти из Црквено-школског фонда, за 
потребе извођења лимарских радова на њима.

 Немачки.           2 листа

 1778. мај 12, Осијек    тематска група 21 бр. 6
111. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину којим се саопштава 
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нова одлука ђаковачког бискупа Матеја Кртице да 1778. године 
обавља канонску визитацију на просторима Сремске дијецезе, те 
визитација обухвата и подручје Комунитета. Године 1773. је до-
шло до сједињења Ђаковачке и Сремске бискупије.

 Немачки.           2 листа
 
 1778. мај 19, Осијек    тематска група 21 бр. 7
112. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим га обавештава да 
свештеници, којих на територији Војне границе има у прекомер-
ном броју, тј. далеко већем него што власт мисли да је неопход-
но, моле за уживање одређеног имунитета с обзиром на посао 
који обављају, посебно када је у питању решавање питања око 
смањивања њихове бројности. Овај проблем ће бити решен по-
себном резолуцијом Канцеларије у Осијеку и биће достављен 
Комунитету на увид.

 Немачки.           2 листа

 1778. август 18, Осијек    тематска група 51 бр. 4
113. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
ратног савета решено да се Петроварадинском магистрату на ос-
нову сирочадске табеле упути примерак извештаја о уплати си-
рочадских рачуна за 1778. годину на територији Комунитета.

 Немачки.           2 листа

 1778. мај 12, Петроварадин   тематска група 55
114. Компанија у Петроварадину извештава Славонску генералну ко-

манду у Осијеку да је услишена наредба његовог величанства да се 
Францу Гечу, хирургу из Петроварадина, увећају месечна примања 
за 2 форинте за претходних годину дана као вид надокнаде и за-
хвалности за обављање хируршке праксе. Досадашња годишња 
примања Франца Геча износила су за обављање посла у Градској 
болници 50 форинти, а биће увећана за 24 форинте у готовини.

 Немачки.            1 лист

 1778. мај 1, Осијек    тематска група 55 бр. 1
115. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, и Ратне канцеларије у Осијеку упућен Магистрату у Петрова-
радину којим се регулише наредба о сахрањивању православног 
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становништва на територији Петроварадина, петроварадинског 
предграђа Мајура и Роковог дола, која истовремено треба да ана-
лизира и разлоге смртности (да ли је до смрти дошло природним 
путем или је нека епидемија била разлог умирања). Магистрат је 
увек по избијању заразе обавештавао Војну санитетску комисију 
у Петроварадину која је заражене људе удаљавала из насеља.

 Немачки.           2 листа

 1778. мај 26, Осијек     тематска група 55 бр. 2
116. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
ратног савета донет предлог да се утврђивање смрти и прегледање 
умрлих житеља Комунитета обавља уз ангажовањем општинског 
хирурга, кога је исплаћивала Градска благајна.

 Немачки.          1 лист

 1778. март 13, Осијек   тематска група 67 бр. 3
117. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком овдашњег 
Соног и коморског уреда донета одлука сходно спецификацији 
број 1.194 да је дан 24. април 1778. године одређен за одржавање 
лицитације на којој ће бити актуелна продаја црног и белог вина.

 Немачки.           2 листа

 1778. април 7, Осијек    тематска група 67 бр. 4
118. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Магистрату у Петроварадину да је одлуком Дворског 
војног савета решено да се све парнице које буду спроведене на 
територији Магистрата обавезно региструју у судске протоколе. 
Славонска генерална команда је дошла до сазнања да се судска 
администрација код Магистрата нетачно и аљкаво води, те је 
наређено да се ствари доведу у ред.

 Немачки.          2 листа

 1779. јануар 2, Осијек   тематска група 20 бр. 9
152. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину којим се наређује да 
имовина, покретна и непокретна, која нема свог законски регу-
лисаног наследника буде преусмерена у корист и за потребе Бол-
ничког фонда, а не Црквено-школског фонда како је то раније 
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био случај. Градска болница у Петроварадину се издржавала из 
Болничког фонда. На крају сваке године прављен је обрачун бол-
ничких прихода и расхода, а ова болница је поред неге болесни-
ка и издржавања сиромаха, имала издатке за поправку болничке 
зграде, набавку огрева и остале болничке потребе, као и обавезу 
преношења умрлих и њихово сахрањивање.

 Немачки.          2 листа

 1779. б. д., Петроварадин  тематска група 21 бр. 2
156. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којем се даје на знање да 
је свим православним епархијама тј. Будимској, Бачкој, Арадској, 
Вршачкој и Темишварској достављен примерак Регуламента тј. 
црквеног каноника из 1777. године, ради лакшег функционисања 
црквене власти и црквене службе на територијама за које су над-
лежне. Достављени извештај је садржавао и најновије уредбе 
у вези са одређивањем величине црквеног пореза, одржавањем 
богослужења, оснивањем нових православних капела итд. Уред-
бом су регулисана примања свештеника, црквењака и капелана 
пре свега из благајне Црквено-школског фонда, који је оства-
ривао своје приходе, али имао и личне расходе. Примерци ка-
ноника, насталог 1777. године, измењени у неколико тачака 
достављени су и протопрезвитеријатима у Карловцима, Земуну, 
Митровици, Шиду, Вуковару, Чакову, Кикинди, Чанаду, Липи, 
Великом Бечкереку, Панчеву, Вршцу, Новој Паланци, Лугошу, 
али и протопрезвитеријатима у Лици.

 Прилог: Текстови заклетве (Formula) на латинском језику коју 
полажу изабрани и од царског величанства потврђени, право-
славни архиепископ-митрополит и епископи.

 Немачки, латински.     48 листова

 1779. август 6, Осијек        тематска група 51 
157. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим се прослеђује на-
редба Дворског војног савета о забрани постављења нове особе, 
тј. новог агента за потребе функционисања Сирочадске комисије 
у Петроварадину.

 Немачки.           2 листа
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 1779. јуни 8, Осијек    тематска група 51 
158. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим се прослеђује на-
редба Дворског војног савета да се сакупе и доставе сви текући 
подаци у вези са функционисањем Сирочадске комисије у Пе-
троварадину. Захтев је достављен Комунитету 8. јуна 1779. годи-
не, а требао би да у свом прегледу обухвати временски период од 
1777. до 1778. године.

 Немачки.           3 листа

 1779. фебруар 9, Осијек  тематска група 67 бр. 8 
159. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим се прослеђује до-
пис пешадијске регименте „Јохан Палфи“, која садржи молбу да 
њен досадашњи припадник – инвалид – са именом Адам Херцог 
буде преименован због свог здравственог стања у цивилну служ-
бу тј. на место градског чувара у Петроварадину.

 Немачки.           6 листова

 1779. октобар 31, Петроварадин             б. с. 
178. Обрачун Црквено-школског фонда у Петроварадину за војну 

1778/79. годину укључујући и издатке у вези са капелом Снежне 
Марије у Петроварадину.

 Немачки.       16 листова

 1779. октобар 31, Петроварадин             б. с. 
180. Предлог трошкова Петроварадинског војног комунитета настао 

дана 31. октобра 1779. године и достављен Градској управи на 
увид за укупне издатке и приходе за војну 1779/80. годину. По-
што би био усвојен овај рачунски извештај био би упућиван на 
ревизију вишим земаљским властима.

 Немачки.           2 листа

 1779. новембар 6, Осијек              б. с. 
182. Предлог трошкова Петроварадинског војног комунитета сачињен 

31. октобра 1779. године и достављен Градској управи на увид 
за укупне издатке и приходе за војну 1779/80. годину. После  
усвајања овај рачунски извештај био је упућиван на ревизију ви-
шим земаљским властима.

 Немачки.           1 лист
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Кутија 7

1780–1782.
  
2. 1779. јануар 5, Осијек              б. с. 
 Барон Франц фон Матезен, заповедник Славонске војне грани-

це извештава Комунитет да је одлуком Дворског ратног савета 
од 26. децембра 1778. године постављен Јозеф Бек за професо-
ра математике у реорганизованој Латинској школи у Петровара-
дину. Плата Јозефа Бека је уместо досадашњих 38 форинти и 9 
крајцара фиксирана на 60 форинти готовог новца. Плате настав-
ника у Петроварадину и остали издаци исплаћивани су из Цркве-
но-школског фонда Компаније.

 Напомена: Наставници Латинске школе 1778. године били су 
Франц Енгелбрехт, виши учитељ, Антоније Лукас, професор ху-
манистичких наука и Јозеф Бек, професор математике. Антоније 
Лукас је обављао уједно и дужност школског катихете.

 Немачки.            1 лист

 1780. јануар 7, Петроварадин             б. с. 
4. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија и о томе известио градске власти поводом поде-
ле наследства након смрти Георга Ерлауа, становника Петрова-
радина. Расправа је вођена на основу већ постојећег тестамента 
Георга Ерлауа, недавно преминулог становника Петроварадина, 
кога је у Петроварадинском магистрату евидентирао градски са-
ветник и судија Јозеф Мештл пред сведоцима, 7. јануара 1780. 
године. У првом делу он се опрашта и завештава део наследства 
младој супрузи Розалији. Осталу имовину препушта лицитацији, 
ради надокнаде својих пасивних дуговања.

 Немачки.           4 листа

 1780. март 17, Петроварадин             б. с. 
14. Признаница којом се потврђује да је Мато Балаш, градски пандур, 

примио из Петроварадинске градске благајне 51 крајцару из нов-
чане заоставштине Мишка Ременара, недавно преминулог станов-
ника Петроварадина, као врсту надокнаде за један дан службовања 
и надокнаде дневница. Новац је примљен у готовини посредством 
Градске благајне у Петроварадину,  17. марта 1780. године.

 Немачки.          1 лист
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 1780. март 31, Петроварадин             б. с. 
17. Списак дезертера из грофовије Тирол (Thyrol), војводства 

Аустрије и Краљевине Угарске, сачињен 31. марта 1780. године. 
Списком одбеглог људства из војске обухваћени су сви дезертери 
од јануара до краја марта 1780. године.

 Немачки.      8 листова

 1780. март 31, Петроварадин             б. с.
18. Списак дезертера из Ломбардије и Моравске маркгрофовије и 

делом Шлезије настао 31. марта 1780. године. Списком одбеглог 
људства из војске обухваћени су сви дезертери од 1. фебруара 
1780. до краја марта 1780. године.

 Немачки.      12 листова

 1780. април 18, Петроварадин               тематска група 13 бр. 1 
37. Барон Франц фон Матезен, заповедник Славонске војне границе 

извештава Дворски ратни савет да је између грађана Петровара-
динског комунитета избио сукоб око расподеле ливада. Иначе Пе-
троварадински комунитет је дао предлог око прерасподеле ливада 
који би важио за све грађане Комунитета. Дворски ратни савет је 
наредио да се поново премери земљиште и да се попишу оранице 
ливаде да би овај проблем што пре био решен. Докуменат садржи 
и уговор о закупу Фортификацијског острва од стране Комуни-
тета. На Дунаву су се иначе налазила три острва: Инжењерско 
или Фортификацијско острво названо тако јер је било погодно за 
одбрану тврђаве, Новосадско и Грађанско острво.

 Немачки.      13 листова
 1780. јуни 6, Осијек   тематска група 13 бр. 3 
40. Славонска генерална команда обавестила је 6. јуна 1780. године 

Петроварадински магистрат да је цар Јосиф II, наредбом од 19. 
априла 1780. године установио врховно надзорништво за славон-
ске војне комунитете и да га је поверио капетану фон Естерајхеру 
(von Estereicher) из Градишке регименте. Капетан Естерајхер је 
задржао команду над повереном компанијом у Градишкој реги-
менти, али је био дужан да се пресели у Карловце и да одатле 
надзире комунитете који су му поверени. Тврђавској команди и 
региментским командама наређено је да се, ако буде потребно, 
нађу капетану Естерајхеру при руци.

 Немачки.           2 листa
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 1780. септембар 9, Петроварадин             б. с.
68. Тестамент Јакобовић Фабиана, бећара из Петроварадина настао 

дана 16. септембра 1780. године у Петроварадину пред градским 
саветником Каспаром Јоном и сведоком Андријом Боровићем из 
Петроварадина судијом и сведоцима Јоханом Манетом и град-
ским синдиком Андреасом Пурчером. Тестаментом је уређено 
да власник преостале имовине постане његова супруга Марија, 
да од укупне новчане суме део новца буде намењен трошкови-
ма његовог погреба, по 14 форинти препушта у корист капеле 
Снежне Марије у Петроварадину, припадницима фрањевачког 
реда, те овдашњој парохији у Петроварадину. Овим докумен-
том опуномоћује такође Мату Боровића да 4 форинте исплати 
овдашњој градској болници у Петроварадину, затим да 10 форин-
ти задржи у своју корист, те да напослетку са 5 форинти исплати 
Мату Петричевића.

 Немачки.          2 листа

 1780. септембар 7, Беч              б. с.
70. Потврда царског саветника Кристофора Хупке  (Hupka), профе-

сора грађанског и кривичног права,  да је Матија Калан (Kallan), 
из Локополиса (Locopolis, Škofja Loka) у Крањској, стално и са 
пажњом присуствовао његовим предавањима и 1778. положио 
завршни испит.

 Латински.            1 лист

 1780. октобар 6, Осијек  тематска група 13 бр. 4 
72. Барон Франц фон Матезен, заповедник Славонске војне грани-

це издаје Петроварадинској команди на основу одлуке Дворског 
ратног савета, одобрење да се Томи Шалићу, оштрачу ножева из 
Карлштата (Карловац), који се тренутно налази у служби код не-
ког мајстора у Бечу, дозволи пресељење у подручје Комунитета, 
ради обављања свог занимања.

 Немачки.           1 лист

 1780. октобар 18. Петроварадин             б. с.
73. Фортификацијска управа у Петроварадину извештава Магистрат 

о приходима и издацима за закуп острва за период од 1. маја 
1779. године до последњег дана априла 1780. године. Овим доку-
ментом је Фортификацијска управа уступила Комунитету острво 
на коришћење на одређено време.

 Немачки.            4 лист
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 1780. јануар 30, Петроварадин             б. с.
91. Слободна стрељачка компанија у Петроварадину је прикупљени 

новчани износ од 17.420 форинти уложила у Службу за бакар 
(Kupferamt) у Бечу, у виду четири облигације. Овако уложени 
капитал доносио је Слободној стрељачкој компанији 4% кама-
те годишње. Четири облигације Службе за бакар у Бечу на суму 
од 17.420 форинти биле су стављене у депозит у Ратну благајну 
Славонске војне границе.

 Немачки.            1 лист
 
 1781. јануар 12, Осијек  тематска група 20 бр. 1
107. Барон Франц фон Матезен, заповедник Славонске војне грани-

це издаје Петроварадинској команди на основу одлуке Дворског 
ратног савета, налог заплене имовине Јосипа Ивановића, пошта-
ру из Земуна, док се не оконча судски поступак који је покренут 
против њега.

 Немачки.          1 лист

 1781. јануар 10, Осијек  тематска група 67 бр. 2
109. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Слободну стрељачку компанију у Петроварадину да је Дворски 
ратни савет наредио да се изради детаљан топографски опис Пе-
троварадинског комунитета, инсистирајући првенствено на до-
стави шест врста укупних података у вези са овом територијом. 
Подаци би требало да се односе на период након усвајања Ре-
гуламента о оснивању Слободне стрељачке компаније у Петро-
варадину и обухватали би пре свега статистички преглед у вези 
са: конфесионалном припадношћу становника, занимањем, при-
вредом, школством, као и здравственим стањем становништва и 
стоке у Комунитету.

 Немачки.       6 листова

 1781. фебруар 16, Осијек              б. с.
115. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда извештавају 

Слободну стрељачку компанију у Петроварадину да је одлуком 
од 16. фебруара 1781. године решено да се на место градског 
синдика и писара именује Јозеф Ролфзен (Rolfhsen). Одлуку о 
постављењу потписао је барон Франц фон Матезен, заповедник 
Славонске војне границе.

 Немачки.          1 лист
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 1781. април 27, Осијек     б. с. 
121. Славонска генерална команда даје упутства Петроварадинском 

комунитету да на време закључене рачуне, од сада шаље на пре-
глед капетану Естерајхеру, комунитетском инспектору.

 Немачки.           2 листа

 1781. мај 1, Осијек               б. с.
122. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим се обавештава 
Слободна стрељачка компанија да је у Петроварадинском војном 
комунитету избила сточна куга, као и да је болест највише 
примећена у стадима оваца. Петроварадински магистрат је сва-
ких осам дана подносио Генералној команди извештаје о стању 
здравља стоке. У циљу контроле сточне болести на територији 
Комунитета посебно је ангажован професор ветерине Волштајн 
(Wollstein), који прати стање заражености стоке и у местима око 
Петроварадина. У вези с тим су одобрена и додатна новчана 
средства.

 Немачки.           2 листа

 1781. јуни 11, Осијек              б. с.
 125. Примедбе Славонске генералне команде упућене Петроварадин-

ском комунитету на послате завршне рачуне за 1780. годину. Оне 
се тичу првенствено рачуна Црквено-школског фонда, занатства 
и рачуна Градске болнице.

 Немачки.           2 листа

 1781. јун 12, Осијек               б. с.
126. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда достављају 

Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину наредбу 
од 12. јуна 1781. године којом се изричито налаже да Јевреји 
настањени на територији Комунитета због свог језика, који је 
различит од околине у којој живе, морају да пишу и да гово-
ре немачким језиком. Наредба се тиче не само одраслих, него и 
њихове деце.

 Немачки.           4 листа

 1781. јун 29, Осијек               б. с.
128. Биланс сумарних издатака и добити сачињен 29. јуна 1781. годи-

не у околностима транспорта дувана са властелинства Футог за 
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Карлштат и Ријеку (Fiume). Укупни издаци транспорта дувана за 
1781. годину износе 12.648 форинти и 16 крајцара, док је оства-
рена добит износила 11.035 форинти.

 Немачки.           2 листа

 1781. јуни 30, Осијек              б. с.
129. Славонска генерална команда упућује Петроварадинском кому-

нитету обавештење у коме за викарног жупника у Роковом долу 
поставља катихету П. Грабера. Црквена лица добијала су плату 
из Црквено-школског фонда. Плата викарних жупника у Роковом 
долу износила је 350 форинти.

 Немачки.           4 листа
 
 1781. јуни 30, Петроварадин             б. с.
130. Обавештење команде у Петроварадину настало на основу 

најновијег извештаја Поштанске службе у Петроварадину, да је 
поверљива пошта предата посредством једног пандура на задато 
одредиште.

 Немачки.            1 лист

 1781. б. д., Петроварадин              б. с.
131. Обрачун прихода Црквено-школског фонда за претходну 1780. 

годину. Годишњи обрачун прихода и расхода Црквено-школ-
ског фонда састављан је по завршетку сваке војне године, а 
потврђиван је од виших земаљских власти у Осијеку.

 Немачки.          2 листа

 1781. јули 3, Петроварадин              б. с.
139. Извештај петроварадинске Градске управе у коме су изнети 

подаци о петроварадинском становништву из 1781. године. У 
Унутрашњем граду су живели претежно Немци, а у Мајурима 
и Роковом долу Немци и Хрвати. С обзиром на то да су многи 
бећари постали стални становници Петроварадина, словенски 
елемент је полако преузимао превагу над Немцима у петрова-
радинским предграђима. Поред Немаца, Хрвата и Срба, као и у 
осталим градовима у Граници, и у Петроварадину су живели и 
Чеси, Моравци, Аустријанци, Цинцари и Јевреји.

 Немачки.           2 листа
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 1781. јули 20, Осијек              б. с.
140. Потврда Слободне стрељачке компаније у Петроварадину и Сла-

вонске генералне команде у Осијеку да је Компанија 1781. године за 
потребе Црквено-школског фонда уложила још 1.500 форинти код 
Државног кредитног завода у Бечу, уз годишњу камату од 3,5 %.

 Немачки.           2 листа

 1781. август 10, Осијек              б. с.
150. Славонска генерална команда извештава Слободну стрељачку 

компанију да је одлуком Дворског ратног савета од 5. августа ре-
шено да манастирима по Фрушкој гори који су ове године имали 
временске непогоде и претрпели оштећења, уплати извесна нов-
чана сума и понуди војна помоћ.

 Немачки.           2 листа

 1781. август 31, Осијек              б. с.
151. Славонска генерална команда обавестила је Петроварадински 

магистрат да је по постављењу за врховног комунитетског ин-
спектора, капетан Естерајхер задржао надзор над пословањем 
комунитета. Цар је на предлог Дворског ратног савета убрзо по-
том унапредио Естерајхера у чин коњичког мајора.

 Немачки.           2 листа

 1781. септембар 7, Петроварадин             б. с.
152. Земаљски суд у граду Вирцбургу (Немачка) извештава Петрова-

радински магистрат да је Лоренц Ланг (Lang) завештао своју имо-
вину након смрти полусестри Барбари Фендар (Fendar), која живи 
у Угарској, а била је супруга Адама Келера (Keller), касније удата 
Лудвиг. Лоренц Ланг је умро у Градској болници у Петроварадину.

 Немачки.           2 листа

 1781. септембар 28, Петроварадин             б. с.
156. Славонска школска комисија (Normal Schul-Comihsion) у Вин-

ковцима наредила је 1781. године Градској управи у Петровара-
дину да се најкасније до 15. октобра мора послати извештај о 
завршеном летњем курсу у петроварадинским школама и школ-
ске табеле са прилозима, како би генерал-мајор Вартенслебен 
могао  на време да напише извештај о школама у Славонској 
војној граници.

 Немачки.           4 листа
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 1781. октобар 19, Осијек              б. с.
161. Ратни комесаријат у Осијеку наложио је према првом 

десетогодишњем уговору Слободној стрељачкој компанији у Пе-
троварадину да даје бесплатан подвоз за војску. Показало се да 
су ови издаци Компаније далеко премашивали накнаду за подвоз 
предвиђену Регуламентом Границе.

 Немачки.           2 листа

 1781. децембар 10, Осијек              б. с.
167. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице, упућен Комунитету у Петроварадину којим се захтева 
достављање Сирочадске табеле за протеклу војну годину, осам 
дана од доставе овог упозорења.

 Немачки.           1 лист

 1781. децембар 11, Петроварадин             б. с.
168. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне грани-

це, упућен Комунитету у Петроварадину којим се даје до знања 
школским властима да је списак потребних школских књига при-
спео, да ће оне бити набављене у Бечу и одатле упућене у Кому-
нитет. Следи списак књига за поједине предмете.

 Немачки.           4 листа

 1781. децембар 4, Осијек              б. с.
172. Ратна канцеларија у Осијеку и Генерална команда, достављају 

Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину допис из којег 
се види да се на насељавање Јевреја у Петроварадину не гледа са 
благонаклоношћу. Често су одбијани захтеви грађана јеврејског 
порекла за куповином куће и настањивањем у Петроварадину, 
али је и коришћење матерњег језика Јевреја с времена на време 
постајао проблем. Нетолеранција употребе њиховог језика имала 
је као последицу наметање немачког као језика средине, и његова 
употреба у школама и јавним институцијама.

 Напомена: препис документа.
 Немачки.            2 листа

 1782. јануар 16, Петроварадин             б. с.
179. Рачун издат Мати Пиндерићу, становнику Петроварадина, да ис-

плати Матији Латинчићу, градском саветнику из Петроваради-
на, до одређеног временског рока новчани износ од 4 форинте, 
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за откупљених 80 мера брашна. Шездесетих година XVIII века 
петроварадински становници су се могли снабдевати брашном 
по приступачним ценама, с обзиром на то да је Комунитет био 
познат као добар произвођач и извозник житарица за Србију и 
Турску.

 Немачки.             1 лист

 1782. мај 7, Петроварадин              б. с.
192. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија и о томе известио градске власти у вези са по-
делом наследства након смрти Катарине Гергић, становнице Пе-
троварадина. Расправа је вођена 7. маја 1782. године на основу 
већ постојећег тестамента Катарине Гергић, недавно преминуле 
становнице Петроварадина. Судску расправу је у Петроварадин-
ском магистрату евидентирао градски судија Каспар Јон и град-
ски синдик Јохан Хајнрих Рудолф. 

 Немачки.            2 листа

 1782. октобар 2, Петроварадин             б. с.
196. Судска расправа коју је у Петроварадинском магистрату органи-

зовао градски судија и о томе известио градске власти поводом 
поделе наследства након смрти Петера Кнебла, становника Пе-
троварадина. Расправа је вођена 2. октобра 1786. године у при-
суству супруге Елизабете Кнебл. Пре смрти Петер Кнебл није 
оставио тестамент на основу којег би имовина била наслеђивана. 
Судску расправу је у Петроварадинском магистрату евиденти-
рао градски саветник Матеј Зенебоген и градски синдик Јохан 
Хајнрих Рудолф. Инвентар имовине је сачинио Јозеф Мештл, 
градски саветник и судија из Петроварадина, настао након смрти 
Петера Кнебла, становника Петроварадина, 19. маја 1782. годи-
не. У попису имовине је наведена породична кућа, 12 1/2 моти-
ка винограда, остала покретна и непокретна имовина, као оста-
ла заостала пасивна дуговања према Сирочадској благајни и за 
трошкове погреба.

 Немачки.           2 листа

 1782. октобар 18, Петроварадин             б. с.
208. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија Јозеф Мештл и о томе известио градске власти по-
водом поделе наследства након смрти Јуре Антолића, становни-
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ка Петроварадина. Јуре Антолић је преминуо 8. септембра 1782. 
године, а укупна новчана имовина процењена је након њене 
смрти на 448 форинти и 57 крајцара, коју ће, као и остали део 
његовог имања, наследити супруга Ана Катарина Антолић и син 
Јозо Антолић, осамнаестогодишњак из Петроварадина. Попис 
имовине Јуре Антолића, становника Петроварадина достављен 
Петроварадинском магистрату на увид, садржи покретну и непо-
кретну имовину и заостала дуговања. У попису имовине који је 
сачинио градски саветник Јохан Герман 15. децембра 1782, била 
је евидентирана породична кућа, вредности у сребру, бакарни 
предмети, затим предмети од олова и гвожђа, одећа и обућа, али 
и активна и пасивна дуговања Јуре Антолића.

 Немачки.           2 листа

Кутија 8

1783–1784. година

 1783. март 14, Осијек              б. с.
26. Славонска генерална команда наређује Петроварадинском кому-

нитету мере предострожности када је у питању лечење полних 
болести, као што су на пример венеричне болести у појединим 
региментама. Сумарним извештајем које су достављали месни 
лекари могао се утврдити тачан број оболелих и лечених војника 
у Градској болници.

 Немачки.            2 листа

 1783. октобар 25, Петроварадин             б. с.
27. Извештај барона Матезена (Mathesen), заповедника Славонске 

војне границе и Генералне команде, упућен Петроварадинском 
комунитету ради спровођења мера предострожности када је у 
питању лечење полних болести, као што су на пример венеричне 
болести у појединим региментама. Сумарним извештајем које су 
достављали месни лекари могао се утврдити тачан број оболелих 
и лечених војника у Градској болници.

 Немачки.            2 листа
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 1783. децембар 27, Петроварадин             б. с.
61. Извештај барона Матезена, заповедника Славонске војне гра-

нице упућен Петроварадинском комунитету 27. децембра 1783, 
којим обавештава да се у Гарнизонском суду у Петроварадину 
води судски поступак између Мушкатировића из Новог Сада и 
бившег адвоката патријарха Вићентија Јовановића Видака, са 
једне стране и аудитора Валкања, са друге стране као оптуженог, 
ради некоректне исплате годишњих новчаних средстава која би 
требало да износе 300 форинти.

 Немачки.           2 листа

 1783. б. д., Петроварадин              б. с.
63. Спецификација општинског рачуна за 1783. годину којим је 

евидентирана уплата у корист петроварадинског цеха од стране 
грађана и бећара истог места.

 Немачки.      16 листова

 1784. јануар 10, Петроварадин             б. с.
81. Барон Франц фон Матезен, заповедник Славонске војне границе 

издаје Петроварадинској команди на основу одлуке Ратног са-
вета препоруку којом се у васпитним установама на територији 
Комунитета намењених особама женског пола не препоручује из 
здравствених разлога ношење мидера. Следи саопштење Маги-
страту од кога се очекује да овдашњу препоруку у оквиру школ-
ске наставе прослеђује на даљу објаву.

 Немачки.             1 лист

 1784. јануар 16, Петроварадин             б. с.
83. Захтев општине Петроварадин за отпуст из војске именова-

ног људства, прослеђен поред осталог и Земаљској управи и 
Генералној војној команди, због неопходних послова у сопстве-
ним кућним газдинствима и занатима. Отпуштеним војницима 
биће издате и посебне спецификације о одсуству из војне службе.

 Немачки.           1 лист

 1784. фебруар 7, Петроварадин             б. с.
86. Петроварадински грађани и бећари располагали су војне 1783/84. 

године већим сточним фондом, који је према процени Петрова-
радинског магистрата, био под лошим надзором, тј. клање стоке 
није било правилно контролисано. Стога се општинским вла-
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стима наређује строжи надзор у смислу контроле над крађом и 
клањем стоке.

 Немачки.         1 лист
 
 1784. фебруар 28, Петроварадин             б. с.
89. Слободна стрељачка компанија у Петроварадину је прикупљени 

новчани износ од 2.600 форинти уложила у Службу за бакар 
(Kupferamt) у Бечу на четири облигације. Овако уложени капи-
тал доносио је Слободној стрељачкој компанији 31,2% камате 
годишње. Четири облигације Службе за бакар на суму од 2.600 
форинти биле су стављене у депозит у Ратну благајну Славонске 
војне границе.

 Немачки.           2 листа

 1784. мај 14, Петроварадин              б. с.
98. Генерал-мајор Вартенслебен прослеђује општинским органима 

на територији Срема и Тамишког Баната судску одлуку од 1. маја 
1784. године којом се регулишу постављења на нова радна места 
у оквиру судских власти на наведеним територијама.

 Немачки.        6 листова

 1784. мај 14, Петроварадин              б. с.
111. Генерал-мајор Вартенслебен прослеђује  општинским органима 

на територији Срема и Тамишког Баната судску одлуку од 8. маја 
1784. године, којом се регулишу постављења на нова радна места 
у оквиру судских власти на наведеним територијама.

 Немачки.           2 листа

 1784. јун 23, Петроварадин              б. с.
118. Извештај генерал-мајора Вартенслебена упућен Петровара-

динској команди којим се обавештава о одлуци Ратне канцеларије 
од 28. маја 1784. године да се црквени администратор Фридл 
(Friedl) упути на два месеца у град Беч. Прослеђено саопштење 
захтева повратни одговор Региментске команде у Петроварадину 
у одређеном законском року.

 Немачки.           1 лист

 1784. јун 25, Петроварадин              б. с.
119. Нова уредба Дворског ратног савета упућена Петроварадинском 

магистрату 25. јуна 1784. године, а тиче се уређења судова и уоп-
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ште судске службе на територији Комунитета, али и Моравске, 
Шлезије, Корушке, Срема, Темишварског Баната итд. Уредбом 
Дворског ратног савета успоставља се целокупно судско и орга-
низационо устројство на темељу аустријских закона. 

 Немачки.            24 листа
 
 1784. август 27, Петроварадин             б. с.
128. Делегирани војни суд обавештава Петроварадински магистрат 

да су у табелама сирочадске имовине и након ректификације 
примећени недостаци и грешке које треба кориговати, посебно 
оне које се тичу 1782. године. Захтева се принудна наплата дуж-
ника Сирочадске благајне у Петроварадину.

 Немачки.           2 листа

 1784. август 30, Петроварадин             б. с.
129. Признаница Јосипа Антуна Влашића, архиђакона и генералног 

викара Сремске бискупије, уједно и локалног пароха Kаменице, 
да је од Петроварадинског магистрата примио 25 форинти легата 
од каменичког млинара Либајба (Liebeib).

 Латински.           1 лист
 
 1784. септембар 26, Петроварадин             б. с.
132. Рачун болничких прихода и расхода Градске болнице у Петрова-

радину за војну 1783/84. годину достављен на увид Магистрату, 
26. 9. 1784. године.

 Немачки.           2 листа
  
 1784. октобар 31, Петроварадин             б. с.
137. Годишњи рачун еснафских удружења за 1783/84. годину.
 Немачки.          2 листа

 1784. децембар 24, Петроварадин             б. с.
176. Извештај генерал-мајора Вартенслебена упућен Петровара-

динској команди 24. децембра 1784. године у коме се наводи да 
је публикована књига Помиловање намењена емигрантима из Бу-
ковине, те да ће она бити приступачна за употребу на неколико 
језика: немачком, грчком и молдавском.

 Немачки.            1 лист
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 1784. август 30, Петроварадин             б. с.
180. Признаница Јосипа Антуна Влашића, архиђакона и генералног 

викара Сремске бискупије, уједно и локалног пароха Kаменице, 
да је од Петроварадинског магистрата примио 25 форинти легата 
од каменичког млинара Либајба (Liebeib).

 Латински.          1 лист

 1784. децембар 10, Петроварадин             б. с.
181. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је сходно наредби Дворског војног већа сачињена 
финансијска листа свих обрачуна који се тичу војне команде, те 
да ће достављене наменске формуларе испунити комунитетски 
синдици до краја војне године.

 Немачки.           2 листа

 1784. децембар 11, Петроварадин             б. с.
182. Извештај генерал-мајора Вартенслебена упућен Петровара-

динској команди 11. децембра 1784. године у коме се наводи да 
је Петроварадинском магистрату достављен по један примерак 
патента о исељавању на општу објаву и употребу.

 Немачки.          2 листа

  1784. децембар 13, Петроварадин             б. с.
184. Инвентар имовине који је сачинио Матеј Зенебоген, градски са-

ветник из Петроварадина, настао након смрти Граф Мартина, 
становника Петроварадина. Попис имовине сачињен је 13. де-
цембра 1784. године и обухватио је породичну кућу, ливаду у 
личном власништву и 6 мотика винограда.

 Немачки.          2 листа
 
  1784. децембар 14, Петроварадин             б. с.
185. Извештај генерал-мајора Вартенслебена упућен Петровара-

динској команди 14. децембра 1784. године у коме се каже да је 
Петроварадинском магистрату достављен један примерак наред-
бе грофа Владислава фон Ердедија којом се наређује Петровара-
динском магистрату да организује уређење комунитетске обале 
за пловидбу Дунавом од Петроварадина до Земуна.

 Немачки.          2 листа
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  1784. децембар 15, Петроварадин             б. с.
186. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија Матија Зенебоген и о томе известио градске 
власти поводом поделе наследства након смрти Граф Мартина, 
становника Петроварадина. Расправа је вођена на основу већ 
постојећег тестамента Мартина Графа, недавно преминулог ста-
новника Петроварадина, који је у Петроварадинском магистрату 
евидентирао градски саветник Гашпар Шпилауер пред сведоци-
ма. Евидентирана имовина процењује се на 313 форинти и 31 
крајцару.

 Немачки.           2 листа

 1784. децембар 12, Петроварадин             б. с.
187. Извештај генерал-мајора Вартенслебена упућен Петровара-

динској команди 17. децембра 1784. године у коме се каже да је Пе-
троварадинском магистрату достављен списак хирурга као и наред-
ба Славонске генералне команде да без њене дозволе и одобрења ни 
један хирург не сме обављати хируршко-берберску праксу.

 Немачки.           1 лист

  1784. децембар 28, Петроварадин             б. с.
189. Писмена потврда Матеја Зенебогена, управника болнице у Пе-

троварадину и градског саветника да је из новчане заоставштине 
Мартина Графа, становника Петроварадина, из Благајне град-
ског Магистрата примио новчану суму, као вид легата за потребе 
градске болнице. Новчану суму је Матеја Зенебоген примио у го-
товини.

 Немачки.          1 лист

 1784. децембар 29, Петроварадин             б. с.
196. Извештај Магистрата у Петроварадину упућен барону Матезе-

ну, заповеднику Славонске војне границе, у коме се каже да су 
петроварадински становници с времена на време могли снабде-
вати намирницама по приступачним ценама из војног магацина 
у Петроварадинској тврђави. Тврђавска команда је када је распо-
лагала вишком хране организовала јавне лицитације на којима су 
се грађани могли јефтино снабдети прехрамбеним производима.

 Немачки.           4 листа
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 1784. децембар 29, Петроварадин             б. с.
197. Упутства Ратне канцеларије у Петроварадину о пословању према 

Регуламенту, који је за сремске војне комунитете  важио 1787/88. 
године. Регуламент и пословање према њему битно ће утицати на 
даљи привредни живот града.

 Немачки.           2 листа

 1784. Петроварадин               б. с.
208. Дворска комора у Бечу доставља Петроварадинском магистрату 

упутства и табеле које треба испунити у случају када некадашњи 
становник Комунитета жели да напусти своју земљу. Прописа-
ни закон важи за све земље у саставу Царства АМ. У случају 
да се лице одлучи на исељење из земље, неопходно је у за то 
предвиђеној установи доставити разлоге пресељења и начин 
издржавања. У случају исељења у Холандију, Италију окруж-
но начелство издаје посебна одобрења која подразумевају и 
одређене обавезе исељеника.

 Немачки.      14 листова

 1784. б. д., Петроварадин              б. с.
209. Шематски приказ генеалошког стабла породице Копицл (Kopizel) 

из Петроварадина.
 Немачки.          1 лист
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Кутија 9

1785. година

 1785. јануар 20, Нирнберг (Nürnberg)            б. с.
1. Службени допис послат из Нирнберга Петроварадинском магистрату, 

којим се Георг Бурглехнер (Burglöchner), гостионичар и његова супруга 
Ана Маргарета именују правним наследницима имовине Б. Римлера 
(Rimmler) из Нирнберга. Као наследник имовине именује се и Георг 
Ледерер (Lederer), кројач по занимању, рођен 10. октобра 1756. године.

 Немачки.          1 лист

 1785. јануар 25, Петроварадин      тематска група 3 бр. 48
2. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

Јохан Герман и о томе известио градске власти поводом поделе 
наследства након смрти градског саветника и судије Јона Каспа-
ра, становника Петроварадина. Расправа је вођена на основу већ 
постојећег тестамента Јона Каспара, недавно преминулог ста-
новника Петроварадина, кога је у Петроварадинском магистрату 
евидентирао градски саветник пред сведоцима, 25. јануара 1784. 
године. У првом делу он се опрашта и завештава део наследства 
младој супрузи Анастазији. Процењена укупна имовина Јонa Ка-
спара износи 5.070 форинти и 36 крајцара.

 Немачки.          2 листа

 1785. април 19, Петроварадин             б. с.
10. Франц Мајерберг (Mayerberg), језуита и капелан из Петровара-

дина, примио је 19. 4. 1785. године из петроварадинске Градске 
благајне новчани износ од господина Хорвата (Horvath).

 Немачки.           1 лист
 
 1785. октобар 31, Петроварадин             б. с.
38. Годишњи рачун еснафских удружења за 1784/85. годину који се 

односи на период од 1. новембра 1784. до последњег дана окто-
бра 1785. године.

 Немачки.           2 листа

 1785. децембар 31, Петроварадин             б. с.
52. Градски судија Петроварадина доставља Гарнизонском суду у 
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Петроварадину попис уплата у Сирочадски фонд у периоду од 1. 
јануара 1785. до последњег дана децембра 1785. године. Укупна 
новчана сума Сирочадске благајне у Петроварадину,  31. децем-
бра 1785. године износи 13.700 форинти.

 Немачки.          2 листа

 1785. март 28, Петроварадин    тематска група 14 бр. 1 
55. Делегирани војни суд у Петроварадину налаже Петроварадин-

ском магистрату на основу налога Дворског војног већа од 9. 
марта 1785. године, доставу финансијске листе за сваку војну го-
дину посебно, на увид.

 Немачки.          2 листа

 1785. август 11, Петроварадин   тематска група 14 бр. 2
56. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је сходно наредби Дворског војног већа сачињена 
финансијска листа свих обрачуна који се тичу војне команде, 
те да ће достављене наменске формуларе испунити комунитет-
ски синдици до краја војне године. Сходно наредби Магистрата 
финансијске листу војних прихода и расхода испуниће и градски 
писар Едуард Диринг  (Düring) до октобра, јер је аплицирао на 
радно место градског синдика у Винковцима.

 Немачки.           2 листа
 
 1785. фебруар 26, Петроварадин      тематска група 19 бр. 1
57. Ратна канцеларија у Петроварадину и Слободна стрељачка 

компанија у Петроварадину достављају Магистрату податке о 
подвозу, обавештење грађанима који имају коње, те о новчаној 
суми којом треба исплатити подвоз. Подвоз за превоз војске од 
станица до станица исплаћивао се из Комунитетске благајне.

 Немачки.           4 листа

 1785. сеп. 16, Петров.  тематска група 20 бр. 29
59. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да на основу поднетих тужби разматра распра-
ве о стицању наследства након смрти следећих лица: 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Ман-
де Молишић 1779. године; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Ива-
на Делића, 23. марта 1782. године; 
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 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Јозе 
Лугомерца, 15. марта 1784. године; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Сте-
вана Ковачића, 2. децембра 1783. године; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Маг-
далене Слонаковић, 21. фебруара 1784. године; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Ул-
риха Вагнера; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Пава 
Миланковића; 

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Ане 
Марије Глокнер, 1. маја 1768. године;

  – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти 
Манде Молишић 1779. године и  

 – у расправи о наслеђивању имовине одржаној након смрти Мар-
ка Цветковића;

 Немачки.       9 листова

 1785. мај 6, Петроварадин  тематска група 20 бр. 10
74. Допис Делегираног војног суда упућен Петроварадинском маги-

страту којим се извештава да је за набавку мермера за потребе 
Градске болнице у Петроварадину положена обвезница у износу 
од 195 форинти. Преиспитивање болничког обрачуна наложило 
је Дворски ратни савет у Бечу.

 Немачки.          2 листа
 
 1785. мај 13, Петроварадин  тематска група 20 бр. 11
75. Делегирани војни суд у Петроварадину по налогу Генералне ко-

манде и Магистрата достављење табеле са комплетним подаци-
ма о недавно преминулим војним обвезницима, даном њихове 
смрти али и пописом имовине која је остала после њихове смрти. 
У војној листи недавно преминулих евидентирани су: Јозеф От, 
Кадул Лугошан, Јохан Шмидел, Михајло Николић и Димитрије 
Јанковић.

 Немачки.          4 листа

 1785. јун 4, Петроварадин   тематска група 20 бр. 14
78. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петрова-

радински магистрат да је према захтеву Дворске канцеларије 
Угарске и Ердеља Дворско веће наредило Делегираном војном 
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суду да без одлагања започну све судске расправе о праву на 
стицање наслеђене имовине недавно преминулог становништва 
католичке вероисповести. Последично томе и судска извршења 
биће брже реализована сходно наредби од 9. октобра 1782. го-
дине.

 Немачки.         2 листа

 1785. јули 8, Петроварадин   тематска група 20 бр. 17
80. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да извршена лицитација имовине недавно пре-
минулог барона фон Штурма (Baron von Sturm), која се налази у 
Земуну. Лицитацијом која је обављена 8. јула је утврђено да је 
поседовао личну имовину кућу и покућство, готов новац, али и 
форшпан и коње, овце и краве.

 Немачки.           2 листа

 1785. јули 11, Петроварадин  тематска група 20 бр. 18
81. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски комунитет да је посредством Магистрата извршена предаја 
аката о праву на стицање имовине након смрти синдика Грине-
валда (Grünewald) и коњичког капетана Супановића, обојица из 
Петроварадина.

 Немачки.          2 листа

 1785. јули 16, Петроварадин    тематска група 20 бр. 20
83. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да извршена лицитација имовине недавно пре-
минулог коњичког капетана Супановића, становника Петровара-
дина. Лицитацијом која је обављена 14. јула 1785. године стечен 
је увид у имовно стање недавно преминулог Супановића.

 Немачки.           2 листа

 1785. јули 24, Петроварадин    тематска група 20 бр. 21
85. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да извршена лицитација имовине недавно 
преминулог поштара Јозефа Фридингера (Fridinger), становни-
ка Петроварадина. Лицитацијом која је обављена 24. јула 1785. 
године стечен је увид у имовно стање недавно преминулог 
Фридингера.

 Немачки.        5 листова
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 1785. јули 29, Петроварадин     тематска група 20 бр. 22
86. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је према захтеву Дворске канцеларије Угар-
ске и Ердеља Дворско веће наредило Делегираном војном суду 
да без одлагања убрза све судске расправе о праву на стицање 
наслеђене имовине недавно преминулог становништва католич-
ке вероисповести. Последично томе и судска извршења биће 
брже реализована сходно рескрипту Дворског војног већа од 9. 
јула 1785. године.

 Немачки.           2 листа

 1785. август 5, Петроварадин    тематска група 20 бр. 25
89. Делегирани војни суд у Петроварадину наређује Магистрату да 

приликом подношења лицитационих протокола и тестамената на 
судску расправу морају водити рачуна да се поменута документа 
доставе на увид, ради елиминисања злоупотребе.

 Немачки.           2 листа

 1785. март 12, Петроварадин    тематска група 23 бр. 1
93. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о 

стању противпожарних апарата у Петроварадину.
 Немачки.            2 листа

 1785. јануар 29, Петроварадин    тематска група 24 бр. 1
94. Ратна канцеларија је крајем јануара 1785. године известила Пе-

троварадински магистрат да је дужна да га обавести да је крајем 
године Коморска администрација у Сомбору обавестила да је 
аренда Властелинства у Руми на истеку и да би требало потписа-
ти нови уговор о закупу на 5 година.

 Немачки.          2 листа

 1785. децембар 10, Петроварадин     тематска група 24 бр. 2
95. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је обавештен о ексцесима грађана који су 
се прошле, 1784, одмарали на острву и изазвали општи неред и 
пометњу.

 Немачки.           2 листа

 1785. октобар 21, Петроварадин    тематска група 32 бр. 1
97. Налог Дворског војног већа упућен Петроварадинском магистра-



130

ту у коме се захтева што скорије извештавање писменим путем 
о деци петроварадинског војног особља, која су због смрти свог 
родитеља, евидентирана као сирочад. У прилогу следи списак 
деце сирочади на територији Комунитета, са подацима: име 
родитеља, припадност родитеља некој од регименти, и разлози 
смрти или погибије.

 Немачки.          24 листа

 1785. фебруар 11, Петроварадин    тематска група 33 бр. 1
98. Петроварадински комунитет је остваривао и посебне приходе. 

Средства за лечење и негу болесних, старих немоћних и сиро-
машних особа формирала су се од прилога намењеног болничкој 
благајни или тзв. кутији за сиромахе, затим од Магистрата 
уступљених прихода, добијених од кадуцитета и одлазнине.

 Немачки.           2 листа

 1785. април 23, Петроварадин         тематска група 33 бр. 2
99. Петроварадински комунитет је остваривао и посебне приходе. 

Средства за лечење и негу болесних, старих немоћних и сиро-
машних особа формирала су се од прилога намењеног болничкој 
благајни или тзв. кутији за сиромахе, затим од магистрата 
уступљених прихода, добијених од кадуцитета и одлазнине. По-
себно се издваја пример за прилив од прихода одлазнине Јохана 
Манета (Mannet), до недавно овдашњег грађанина и грађана 
насељених у подручју Војне границе.

 Немачки.           2 листа

 1785. мај 28, Петроварадин      тематска група 33 бр. 3
100. Петроварадински комунитет је остваривао и посебне приходе. 

Средства за лечење и негу болесних, старих немоћних и сиро-
машних особа формирала су се од прилога намењеног болничкој 
благајни или тзв. кутији за сиромахе, затим од Магистрата 
уступљених прихода, добијених од кадуцитета и одлазнине за 
Галицију и Чешку.

 Немачки.           2 листа

 1785. јун 8, Петроварадин         тематска група 33 бр. 4
101. Петроварадински комунитет је остваривао и посебне приходе. 

Средства за лечење и негу болесних, старих немоћних и сиро-
машних особа формирала су се од прилога намењеног Болничкој 
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благајни или тзв. кутији за сиромахе, затим од Магистрата 
уступљених прихода, добијених од кадуцитета и одлазнине.

 Немачки.           2 листа

 1785. мај 11, Петроварадин    тематска група 36 бр. 3
106. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату опис 

Ане Матић, супруге једног од граничара, која је осумњичена за 
тровање, након тога су налогом Дворског ратног савета ухапше-
ни сви трговци отровним материјама који су своје производе про-
давали и у апотекама.

 Немачки.           4 листа

 1785. фебруар 25, Петроварадин  тематска група 37 бр. 1
115. Ратна канцеларија наређује Градској управи Петроварадина да 

врати хирурга Франца Геча у Мајуре. Хирург Франц Геч се оглу-
шио о наредбу Славонске генералне команде па је поново поднео 
молбу да му се дозволи да може да обавља хируршко-берберску 
праксу у Унутрашњем граду. Разљућена овим одбијањем Франца 
Геча да се врати у Мајуре. Ратна канцеларија је оштро укори-
ла Градску управу што није спровела њено наређење о враћању 
Геча у Мајуре и затражила да јој се пошаљу подаци о кретању и 
служби хирурга Геча.

 Немачки.           3 листа

 1785. јануар 21, Петроварадин     тематска група 37 бр. 1
116. Ратна канцеларија наређује Петроварадинском магистрату да за 

комунитетског хирурга постави једно способно лице које ће за 
овај посао примати плату од 200 форинти. На место комунитет-
ског хирурга конкурисали су Франц Геч и Јохан Фурјаковић. Бер-
берин Јохан Фурјаковић је показао примерено теоријско и прак-
тично знање из хируршке вештине па га зато треба поставити на 
место комунитетског хирурга у Петроварадину.

 Немачки.          2 листа

 1785. март 11, Петроварадин    тематска група 37 бр. 2
117. Ратна канцеларија наређује Градској управи Петроварадина да 

врати хирурга Франца Геча у Мајуре. Хирург Франц Геч се оглу-
шио о наредбу Славонске генералне команде па је поново поднео 
молбу да му се дозволи да може да обавља хируршко-берберску 
праксу у Унутрашњем граду. Разљућена овим одбијањем Франца 
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Геча да се врати у Мајуре, Ратна канцеларија је оштро укори-
ла Градску управу што није спровела њено наређење о враћању 
Геча у Мајуре и затражила да јој се пошаљу подаци о кретању у 
служби хирурга Геча.

 Немачки.      8 листова

 1785. мај 14, Петроварадин    тематска група 37 бр. 5
118. Ратна канцеларија извештава Слободну стрељачку компанију 

у Петроварадину да је 1785. године остала без бабице Марте 
Нојгебауер, која је отишла у Верецку жупанију. Дворски ратни 
савет је наредио да се за градску бабицу у Петроварадину поста-
ви Марија Ана Фајхтенауер. Генерална команда је наредила да се 
новој бабици обезбеди стан и годишња плата од 100 форинти.

 Немачки.          2 листа

 1785. август 26, Петроварадин    тематска група 37 бр. 7
119. Генерал-мајор Вартенслебен, заменик главнокомандујућег гене-

рала у Славонији, није опростио хирургу Гечу који се оглушио о 
наређење Славонске генералне команде да остане у Мајурима, 
па је преко Делегираног војног суда у Петроварадину затражио 
да се на дужност болничког хирурга у Петроварадину постави 
хирург Антон Бастијан.

 Немачки.           2 листа

 1785. јули 20, Петроварадин    тематска група 44 бр. 1
120. Ратна канцеларија прослеђује Слободној стрељачкој компанији 

извештај Магистрата у Новој Градишки о околностима под 
којима је из затвора отпуштени Келер. Истовремено се саопшта-
ва да је Келеру препуштено место писара у Новој Паланци.

 Немачки.           2 листа

 1785. децембар 30, Петроварадин      тематска група 44 бр. 3
122. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да 

је налогом Дворског ратног савета од 14. децембра ове године 
наређено да се пронађе особа са именом Мелхиор Рајхолц, син 
Ксавера Рајхолца. Именовани је по занимању обућар, а занат је 
стекао 1777. године у Марбургу, одакле је регрутован за Банатску 
слободну стрељачку компанију 1778. године.

 Немачки.           2 листа
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 1785. фебруар 6, Петроварадин    тематска група 49 бр. 1
123. Ратна канцеларија прослеђује свим поштанским службама 

обавештење Дворског ратног савета да сва пошта и рачуни 
Ратне благајне не подлежу исплати таксе од 10 крајцара, јер се 
третирају као „посебна пошта“.

 Немачки.           2 листа

 1785. јануар 21, Петроварадин    тематска група 51 бр. 1
124. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Слободну 

стрељачку компанију да је наредбом Дворског ратног савета од 
20. октобра 1785. године надзор и ревидирање рачуна Сирочад-
ске благајне поверено аудитору Гецу и Супанцу.

 Немачки.           2 листа

 1785. новембар 4, Петроварадин    тематска група 51 бр. 3
126. Попис сирочади, деце страдалих и преминулих војних припад-

ника, који су остали без старатеља. Делегирани војни суд налаже 
Петроварадинском магистрату да се у случају да постоји родби-
на која може бити доведена у везу са овом сирочади, пронађе и 
да се њима препусти егзистенција и брига о одрастању.

 Немачки.      12 листова

 1785. март 11, Петроварадин           тематска група 51 бр. 5
128. Попис сирочади, деце страдалих и преминулих војних припад-

ника, који су остали без старатеља. Делегирани војни суд налаже 
Петроварадинском магистрату да се у случају да постоји родбина 
која може бити доведена у везу са овом сирочади, егзистенција 
о одрастању препусти најближим старатељима и достави по 50 
форинти депозита из прихода пристиглих из Беча.

 Немачки.           2 листа

 1785. јули 30, Петроварадин    тематска група 51 бр. 11
134. Делегирани војни суд у Петроварадину налаже Слободној 

стрељачкој компанији у Петроварадину израду новог депозитног 
извештаја до краја августа 1785. године.

 Немачки.           2 листа

 1785. октобар 21, Петроварадин    тематска група 51 бр. 16
138. Делегирани војни суд захтева извештај Петроварадинског маги-

страта да је примио налог о преиспитивању залога који су ставље-
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ни под хипотеку, а који ће после завршетка процеса бити иска-
зан у новчаној суми. Ради се наиме о поновном преиспитивању 
имовине која је у виду кућа, земљишних поседа или намештаја 
евидентирана као врста залога у смислу сигурности.

 Немачки.           2 листа

 1785. март 12, Петроварадин тематска група 54 бр. 1
143. Патент и инструкције Дворског војног већа упућене Магистрату 

5. јануара 1785. године у којима су садржана упутства у којим 
станицама и у које време би требало да се задржавају војни при-
падници.

 Немачки.       7 листова

 1785. септембар 16, Петроварадин      тематска група 61 бр. 8
151. Делегирани војни суд извештава Петроварадински магистрат 

да је наредбом Дворског војног већа примило обавезу да преис-
пита имовинску ситуацију генерал-потпуковника кнеза Антона 
Естерхазија, због дуговања која му се у последње време стављају 
на терет. Проценом суда имовно стање Антона Естерхазија 
процењено је као добро.

 Немачки.           2 листа

 1785. септембар 7, Бјеловар тематска група 61 бр. 11
154. Региментска команда у Бјеловару захтева од Петроварадинског 

магистрата да потврди да је молба Мартина Валчевића за дозво-
лу отпуста из војске на годину дана, основана. Наиме, Мартин 
Валчевић је војник-граничар, пореклом из места Пољаница, при-
падник регименте „Ајзенфелд” (Еisenfeld Compagnie) и већ 17 
година, живи у сиромаштву, те захтева да му се изда дозвола и 
одобрење за рад.

 Немачки.          4 листа
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Кутија 10

1786. година

 1786. март 29, Петроварадин тематска група 12 бр. 7 
1. Петроварадинска команда прослеђује Магистрату одлуку Ге-

нералне команде у Осијеку од 8. марта 1786. године којом се 
одређују и регулишу царинске тарифе за трговину текстилом на 
територији Петроварадинског комунитета.

 Немачки.           3 листа

 1786. април 22, Петроварадин   тематска група 12 бр. 9 
3. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски магистрат посредством рескрипта од 5. априла 1786. године 
и наредбом Дворске канцеларије Угарске и Ердеља да је издат 
норматив о царињењу сирове хране. Овим актом се наређује Ма-
гистрату  да поштује и будуће нове законске регулативе.

 Немачки.       8 листова

 1786. јули 5, Петроварадин        тематска група 12 бр. 17 
5. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске 
канцеларије Угарске да је издат норматив о царињењу вуне која се 
транспортује у Угарску и Тирол. Овим актом даје се обавештење 
Магистрату да мора да поштује будуће нове законске регулативе.

 Немачки.            1 лист

 1786. јули 6, Петроварадин    тематска група 12 бр. 19 
6. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске 
канцеларије Угарске да је издат норматив о царињењу робе коју 
трговци продају у свим немачким суседним земљама. Овим ак-
том се обавештава Магистрат да мора да поштује будућу нову 
законску регулативу.

 Немачки.           1 лист
 
 1786. јули 19, Петроварадин   тематска група 12 бр. 33 
7. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске 
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канцеларије Угарске да је издат норматив о царињењу робе коју 
трговци продају у свим немачким суседним земљама, Галицији, 
Ердељу и Угарској. Овим актом се обавештава Магистрат да је у 
обавези да испоштује будуће нове законске регулативе.

 Немачки.               2 листа

 1786. август 2, Петроварадин тематска група 12 бр. 20
9. Петроварадински магистрат подноси нове тарифе за 

изнајмљивање места на тргу за пијачне дане. Истовремено, издат 
је и ценовник о врсти и цени робе која ће бити продавана.

 Немачки.              2 листа

 1786. август 22, Петроварадин тематска група 12 бр. 23
10. Петроварадински магистрат подноси нове тарифе за изнајмљи-

вање места на тргу за годишњи вашар. Истовремено, издат је и 
ценовник о врсти и цени робе која ће бити продавана.

 Немачки.            1 лист

 1786. сеп. 6, Петров.   тематска група 12 бр. 25
13. Рескрипт Дворског ратног савета упућен Славонској генералној 

команди 6. септембра 1786, који се тиче раскрчивања трске која 
се проширила на обалама многих река и омета речни бродски 
саобраћај.

 Немачки.             1 лист

 1786. сеп. 22, Петров.  тематска група 12 бр. 24
14. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о 

преношењу бившег понтонског моста код Каменице у Петрова-
радин.

 Немачки.             2 листа

 1786. сеп. 23, Петров.  тематска група 12 бр. 25
15. Рескрипт Дворског ратног савета упућен Славонској генералној 

команди 16. септембра 1786. године који се тиче раскрчивања 
трске која се проширила на обалама многих река и омета речни 
бродски саобраћај. Такође, Магистрат у Петроварадину је оба-
вештен да ће овај посао обављати затвореници на одслужењу 
својих затворских казни.

 Немачки.              2 листа
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 1786. новембар 20, Нова Градишка      тематска група 12 бр. 31
17. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат посредством рескрипта и наредбе Дворске 
канцеларије Угарске да је издат норматив о царињењу робе коју 
трговци продају у свим немачким суседним земљама. Овим ак-
том се обавештава Магистрат  да убудуће мора да поштује нове 
законске регулативе.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 29, Петров.      тематска група 12 бр. 32
18. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат Рескриптом од 29. децембра 1786. године и наредбом 
Дворске канцеларије Угарске и Ердеља да је издат норматив о 
царињењу сирове хране. Овим актом се обавештава Магистрат 
да мора да поштује нове законске регулативе.

 Немачки.           2 листа

 1786. б. д., Петроварадин    тематска група 13 бр. 15
19. Потврда Петроварадинског магистрата да је сапунџија Рахлицер 

(Rachlizer) стекао право грађанства у Комунитету.
 Напомена: После увођења Регуламента становништво у Петро-

варадину се делило на грађане и бећаре. Грађани су били дужни 
да плаћају порез у зависности од имовине коју су поседовали, 
а коју су стекли радећи у својој професији, док су бећари, лица 
привремено насељена у Петроварадину, ради посла плаћали 
бећарску главарину.

 Немачки.           1 лист

 1786. јули 7, Петроварадин    тематска група 13 бр. 17
22. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат о саставу Градског савета у Петроварадину, којег су 
чинили градски судија и петорица саветника. У Градском саве-
ту су 1786. године били: Матија Зенебоген (Senebogen), Венцел 
Xаниш (Hannisch), Балтазар Штокер (Stocker), Кристијан Виде-
ман (Wiedemann) и Јуро Первизовић.

 Немачки.           2 листа

 1786. сеп. 11, Петров.    тематска група 13 бр. 21
25. Трговина је у Петроварадину због стратешког положаја и војног 

и оперативног значаја Тврђаве, била у првом реду усмерена на 
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снабдевање војске животним намирницама. Зато је једна од ос-
новних дужности Слободне стрељачке компаније била да бри-
не о томе да војска смештена у Петроварадинској тврђави буде 
снабдевена довољним количинама животних намирница.

 Немачки.           2 листа

 1786. сеп. 16, Петров.  тематска група 13 бр. 23
27. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат и доставља списак важећих законских пропи-
са за Чешку, Моравску, Шлезију, Аустрију, Трст и Тирол, који 
су објављени и дати на увид у за то предвиђеној штампи већ 
24. марта 1786. године, а предвиђено је да се о томе известе и 
подређена начелства и магистрати на територији Аустрије.

 Немачки.           2 листа

 1786. сеп. 27, Петров.  тематска група 13 бр. 24
28. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Слободну 

стрељачку компанију да је наредбом Дворског војног већа над-
зор и ревидирање рачуна Сирочадске благајне и војног депозита 
поверено аудитору Милеру (Müller).

 Немачки.           2 листа

 1786. сеп. 4, Петров.   тематска група 13 бр. 26
29. Извештај градског судије и саветника упућује Петроварадинском 

провизорату извештај који се односи на преговоре о издавању 
дозволе за насељавање Јозефа Шулиана (Schulian), шнајдера по 
занимању у Петроварадин. Често су одбијани захтеви грађана 
за куповином куће и настањивањем у Петроварадину, али је и 
коришћење националног језика с времена на време постајао про-
блем.

 Немачки.           2 листа

 1786. јули 28, Петроварадин тематска група 13 бр. 27
30. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат и доставља списак важећих законских пропи-
са за Чешку, Моравску, Шлезију, Аустрију, Трст и Тирол, који 
су објављени и дати на увид у за то предвиђеној штампи већ 24. 
марта 1786. године.

 Немачки.           2 листа
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 1786. децембар 1, Петроварадин        тематска група 13 бр. 29
31. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је доспело обавештење Славонске генерал-
не команде којим би требало да се регулишу здравствене прилике 
у Комунитету. Истим актом биће регулисано и здравствено стање 
официра и подофицира у Краљевини Славонији и Срему.

 Немачки.           2 листа

 1786. јануар 13, Петроварадин     тематска група 20 бр. 2
32. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је по налогу инспектора славонско-срем-
ских војних комунитета, капетан мајора Тадеја фон Естерајхера, 
суспендован градски синдик Рудолф, у вези са чим је исти из-
нео многе оптужбе и примедбе на рад синдика Јохана Рудолфа и 
других чланова Петроварадинског магистрата. Због отпуштања 
појединих службеника Магистрата направљена је расподела 
обављања дужности па ће понедељком средом и петком неке од 
дужности претходног синдика извршавати градски писар Едуард 
Диринг (Düring).

 Немачки.           2 листа

 1786. март 11, Петроварадин      тематска група 20 бр. 5
36. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски магистрат да је након  извештаја од 7. марта 1785, у коме се 
наводи да се преиспитује одговорност градског синдика Рудолфа 
и саветника Зенебогена, а самим тим и одлаже до окончања оста-
винске расправе након смрти Катарине Валтер (Walter), станов-
нице Петроварадина.

 Немачки.           2 листа

 1786. април 12, Петроварадин         тематска група 20 бр. 9
44. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о  па-

тенту Дворске ратног савета, којим је регулисано склапање бра-
кова на територији АМ почевши од 4. априла 1783. године. Па-
тент је дат на увид овдашњем свештенству и судским властима, 
ради његове примене.

 Немачки.           2 листа
 
 1786. јули 21, Петроварадин    тематска група 20 бр. 39
46. Делегирани војни суд извештава Петроварадински маги-
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страт да су 1786. године посебним патентом уведене новине у 
организовању судства, те да ће претресање војних судских пред-
мета на територији  Славонске војне границе бити у надлештву 
Делегираног војног суда, на чијем се челу налази командујући 
генерал Славонске границе.

 Немачки.          2 листа

 1786. јули 29, Петроварадин    тематска група 20 бр. 60
48. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је након добијеног извештаја од 10. јуна 1786. го-
дине у коме се наводи да се преиспитује одговорност градског 
синдика Рудолфа и саветника Зенебогена, којима је било повере-
но преиспитивање расподеле наследства након смрти појединих 
становника Петроварадина. Ревидирање и преиспитивање рачуна 
биће поверено уместо досадашњем аудитору Кихлеру (Kichler), 
штапском аудитору Милеру (Müller).

 Немачки.          2 листа

 1786. фебруар 18, Петроварадин      тематска група 21 бр. 1
62. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је посредством Црквено-школског фонда цркве-
ном оцу, фрањевцу Аугустину Карађузевићу из Роковог дола 
исплаћивано месечно по 15 форинти.

 Немачки.          2 листа

 1786. март 8, Петроварадин    тематска група 21 бр. 3
63. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је 

одлуком Дворског ратног савета обављено постављење цркве-
них отаца (тутора) и одређено надлештво за руковање црквеном 
благајном. Црквена каса се чувала код Магистрата. Црквени оци 
били су дужни да састављају полугодишње обрачуне о стању 
црквене благајне и да их подносе на увид Магистрату и месном 
свештенству.

 Немачки.           2 листа

 1786. март 22, Петроварадин    тематска група 21 бр. 4
64. Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину прослеђен Пе-

троварадинском магистрату којим га обавештава да је за по-
требе жупне цркве извршена набавка оргуља. Уговором је 
сходно претходној набавци регулисана сума од 400 форинти 
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за потребе набавке оргуља.
 Немачки.           2 листа
 
 1786. април 21, Петроварадин      тематска група 21 бр. 6
65. Делегирани војни суд у Петроварадину и Дворска канцеларија 

Угарске и Ердеља извештавају Петроварадински магистрат да 
је на основу поднетих тужби разматрао расправу о стицању на-
следства и потврдио пресуду у судском предмету који се тичу 
Ане Бугарчић, становнице Петроварадина. Решење о кончаном 
поступку биће прослеђено за четрнаест дана, а тиче се расподеле 
имовине након смрти њеног другог супруга, од пре петнаест го-
дина.

 Немачки.          4 листа

 1786. јун 19, Петроварадин        тематска група 21 бр. 8
67. Школска комисија у Петроварадину доставља Градској управи 

у Петроварадину своје примедбе на рад учитеља и постигнуте 
успехе у школи. Комисија је 1786. године истакла да петровара-
дински учитељи морају знатно више обратити пажњу на писање 
ученика на диктатима, јер је у послатим радовима било уочено 
доста грешака. Зато треба скренути пажњу учитељима да уло-
же више труда како би ученици боље савладали вештину писања 
по диктату. Градској управи је такође замерено што су награде 
најбољим ученицима биле дате у новцу, а не у одећи или књигама.

 Немачки.           2 листа

 1786. јули 7, Петроварадин        тематска група 21 бр. 10
69. Извештај градског судије из Петроварадина упућен Градској 

управи и Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину 
којим се Петроварадински магистрат извештава о стању цркве-
них општина на територији Комунитета. Следи и обавештење од 
8. маја из Ердеља о постављању монаха и свештеника.

 Немачки.           4 листа

 1786. јули 15, Петроварадин     тематска група 21 бр. 11
70. Ратна канцеларија у Петроварадину (Cancellaria Bellica) извеш-

тава Петроварадински магистрат да је имовина Фрањевачког ма-
настира морала бити предата у Црквени фонд.

 Немачки.           2 листа
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 1786. август 4, Петроварадин тематска група 21 бр. 14
73. Извештај градског судије Јозефа Мештла упућен Магистрату 4. 

августа 1786. године у коме се наводи да је умро Јохан Герман, 
који је обављао дужност вишег школског надзорника за петро-
варадинске, карловачке и буковачке школе, па је Градска управа 
предложила Славонској школској комисији да за његовог наслед-
ника потврди Матеја Зенебогена, градског саветника. Комисија 
је одговорила да се у потпуности слаже да је Матеј Зенебоген 
погодна личност за вишег школског надзорника, али да је због 
његове заузетости другим пословима, довољно да он обавља 
дужност само за петроварадинске школе.

 Немачки.           2 листа

 1786. август 9, Винковци  тематска група 21 бр. 15
74. Извештај Славонске школске комисије упућен Магистрату 9. ав-

густа 1786. године у коме се каже да је у току године умро Јохан 
Герман, који је обављао дужност вишег школског надзорника за 
петроварадинске, карловачке и буковачке школе, па је Градска 
управа предложила Славонској школској комисији да за његовог 
наследника потврди Матеју Зенебогену, градског саветника. 
Комисија је одговорила да се у потпуности слаже да је Матеј Зе-
небоген погодна личност за вишег школског надзорника, али да 
је због његове заузетости и другим пословима, довољно да он 
обавља дужност за петроварадинске школе.

 Немачки.           2 листа

 1786. август 11, Винковци  тематска група 21 бр. 16
75. Славонска школска комисија је ставила примедбе Магистрату на 

извештаје учитеља, док је виши учитељ био опоменут да убудуће 
боље среди податке, пре него што пошаље школски извештај у 
Винковце. Укорен је и катихета Амандус Битнер зато што није 
одржао предвиђени број часова у Тривијалној школи у Мајурима. 
Посебно је укорен сам Магистрат што није ништа предузео про-
тив ученика који редовно не похађају школу. Плата Амандуса 
Битнера износила је 100 форинти.

 Немачки.           2 листа

 1786. септембар 13, Винковци тематска група 21 бр. 17
76. Славонска школска комисија је ставила примедбе Магистрату на 

извештаје учитеља, док је виши учитељ био опоменут да убудуће 
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боље среди податке, пре него што пошаље школски извештај у 
Винковце. Укорен је и катихета Амандус Битнер зато што није 
одржао предвиђени број часова у Тривијалној школи у Мајурима. 
Посебно је укорен сам Магистрат што није ништа предузео про-
тив ученика који редовно не похађају школу. Плата Амандуса 
Битнера износила је 100 форинти.

 Немачки.           6 листова

 1786. сеп. 15, Петров.  тематска група 21 бр. 18
77. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је на основу поднетих тужби разматрао рас-
праву о стицању наследства и потврдио одлуку Дворског војног 
већа од 26. априла 1786. године, када је у питању стицање на-
следства у случају смрти свештеника са подручја Комунитета 
било које вероисповести.

 Немачки.           2 листа

 1786. октобар 25, Петроварадин тематска група 21 бр. 20
79. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је 1786. године умро Јохан Герман, који је обављао 
дужност вишег школског надзорника за петроварадинске, кар-
ловачке и буковачке школе, па је Градска управа предложила 
Славонској школској комисији да за његовог наследника именује 
Матеју Зенебогена, градског саветника.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 10, Петроварадин      тематска група 21 бр. 21
80. Естерајхер Тадеј, капетан, мајор и врховни комесар славонско 

сремских војних комунитета извештава Магистрат о најновијој 
резолуцији Дворског ратног савета у Бечу, која је достављена 
посредством Генералне команде у Петроварадину, а тиче се 
смањења број нерадних дана тј. празника, становништва право-
славне вероисповести.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 10, Петроварадин       тематска група 21 бр. 22
82. Делегирани војни суд у Петроварадину доставља примерак двор-

ске резолуције датиране 12. септембра 1786. године којом се регу-
лише поступак стицања наследства након смрти блиског сродника.

 Немачки.                2 листа
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 1786. децембар 2, Петров.  тематска група 21 бр. 23
83. Славонска школска комисија извештава Петроварадински ма-

гистрат да је у Петроварадинском комунитету 1786. године 
учио и васпитавао децу Георг Штекл (Steckel), виши учитељ у 
Унутрашњем граду. Плата вишег учитеља износила је годишње 
252 форинте. Школска година је имала два школска полугодиш-
та, зимски и летњи школски распуст.

 Немачки.           2 листа

 1786. децембар 20, Петров.  тематска група 21 бр. 25
84. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је имовина Фрањевачког манастира морала бити 
предата у Црквени фонд.

 Немачки.           2 листа

 1786. децембар 23, Петров.  тематска група 21 бр. 26
85. Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину упућен Градској 

управи и Слободној стрељачкој компанији у Петроварадину у 
коме је садржана одлука црквеног синода из Карловаца којом 
се решава питање празновања једног од црквеног празника ста-
новништва православне вероисповести. За празник је одређена 
трећа недеља октобра.

 Немачки.           2 листа

 1786. април 12, Петров.  тематска група 21 бр. 28
86. Петроварадински магистрат подноси инвентар у којима су сад-

ржани подаци о историјату петроварадинских цркава, посебно 
капели Снежне Марије. Црквена лица су добијала плате из Цркве-
но-школског фонда, из којег су се поред осталог поправљале и 
парохијске куће, набављали восак и уље и остале сличне потребе.

 Напомена: Капела Снежне Марије налазила се на путу који води 
из Петроварадина према Карловцима. 

 Немачки.               28 листова

 1786. април 24, Земун   тематска група 23 бр. 1
88. Мајор Тадеј Естерајхер, капетан и врховни комесар славонско 

сремских војних комунитета извештава Магистрат о стању про-
тивпожарних апарата у Петроварадину, 24. априла 1786. године. 
Извештај је упућен Магистрату, а њиме се  регулише противпо-
жарна заштита, на основу раније донетих прописа. Заштита је 
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организована у свим комунитетима и под надзором је градских 
полицијских власти. Сви комунитети, па и Петроварадински, у 
најкраћем року морају бити опремљени реквизитима за гашење 
пожара, а не у року од три године како је раније било законом 
регулисано.

 Немачки.           3 листа

 1786. децембар 18, Петроварадин       тематска група 23 бр. 3
90. Рачун издат на име Франца Папушека, оџачара из Петроваради-

на, којим се потврђује да је из Градске благајне примио новац 
у готовини за обављени посао у периоду од 1. јануара до 31. 
октобра 1786. године. Оџачари су иначе као и занатлије свих 
осталих струка били уједињени у главно еснафско удружење и 
у својим правима су били изједначени са осталим занатлијама у 
Угарској.

 Немачки.           2 листа

 1786. мај 10, Нови Сад  тематска група 24 бр. 2
91. Градски судија извештава Петроварадински магистрат  10. маја 

1786. године, да је градска пивара понуђена на јавну продају под 
одређеним продајним условима. До сада је она била издавана под 
закуп.

 Немачки.            2 листа

 1786. октобар 21, Каменица      тематска група 24 бр. 4
93. Слободна стрељачка компанија у Петроварадину извештава Пе-

троварадински магистрат о неуједначености међу комунитетима 
када је у питању плаћање пореза на воденице. Петроварадин је 
плаћао порез по једној дунавској воденици 10 форинти, Камени-
ца 12 форинти, док су земунски власници воденица постављених 
на Дунаву плаћали 14 форинти.

 Немачки.          2 листа
 
 1786. новембар 3, Митровица  тематска група 24 бр. 6
94. Градски судија Јозеф Мештл подноси извештај Магистрату о 

арендирању крчме крај капеле Снежне Марије у Петроварадину.
 Немачки.           2 листа

 1786. децембар 10, Митровица     тематска група 24 бр. 7
95. За врховног комесара славонско-сремских војних комуните-
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та постављен је капетан Тадеус Естерајхер. Он је између оста-
лог био надлежан и почео је да се меша и у издавање градских 
регалија у закуп. Капетан Естерајхер је 10. децембра 1786. годи-
не наредио Петроварадинском магистрату да му положи рачуне о 
томе да ли дотадашњи арендатори: акциза, пећи за печење цигле, 
градских крчми и ерарских зграда желе да под тим истим усло-
вима продуже уговоре о арендирању, а ако то не желе Магистрат 
је дужан да најкасније до 20. децембра распише лицитацију за 
издавање под аренду петроварадинских градских регалија.

 Немачки.           2 листа

Кутија 11

1786. година

 1786. јули 4, Петроварадин     тематска група 36 бр. 20
12. Јохан Фурјаковић, градски саветник и комунитетски хирург, 

Јакоб Еберл (Eberl) и Гашпар Шпилауер, градски саветници, по 
налогу Славонске генералне команде достављају попис затво-
реника на територији Комунитета, као и врсту злочина која им 
се приписује, тј. за које се сумњиче. Шаљу и посебан допис о 
арестанту Јохану Молдовану који је ухапшен због инцидента у 
крчми (коначишту) Снежне Марије у Петроварадину. 

 Немачки.           2 листа

 1786. јули 30, Петроварадин      тематска група 36 бр. 20
14. Гарнизонски суд у Петроварадину извештава Слободни војни ко-

мунитет Петроварадин да је 30. јула 1786. године под судском 
заклетвом саслушана Марта Стојковић, удовица из Новог Сада, 
Бачко-бодрошка жупанија, стара 25 година. Судско саслушање 
уследило је након недавне и насилне смрти  њеног супруга, те 
је она саслушана о околностима које су довеле до тога. За уби-
ство супруга, Марта Стојковић сумњичи Јоана Кришана и Јоана 
Мунћана, који су побегли у Влашку након овог чина.

 Немачки.          24 листа
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 1786. јули 25, Петроварадин тематска група 36 бр. 20
17. Одговор пешадијске регименте Барона де Винса (De Vins) упућен 

Петроварадинском магистрату у коме се захтева да се одбегли 
дезертер Јохан Павел у случају хапшења упути у прву војну ста-
ницу.

 Немачки.            1 лист

 1786. август 1, Петроварадин  тематска група 36 бр. 20
21. Петроварадински градски синдик Герхард извештава Слободни 

војни комунитет Петроварадин о истражном акту који је покре-
нут против Филипа Мермешана који је ухапшен и осумњичен да 
је у више наврата коњем навраћао у крчму која се налази покрај 
капеле Снежне Марије у којој се точило пиво и вино. Он се 
сумњичи да је трговао воловима које је из Руме гонио на продају 
у Вац (Пешт пилиш-шолтска жупанија).

 Немачки.           2 листа

 1786. август 1, Петроварадин  тематска група 36 бр. 20
25. Петроварадински градски синдик Герхард, извештава Слободни 

војни комунитет Петроварадин о истражном акту којим се за уби-
ство и пљачку крчме код капеле Снежне Марије у Петроваради-
ну, сумњичи извесни Јохан Кришан, стар 26 година, рођен у Ара-
ду у Угарској. Починилац је влашке народности, а на територију 
Петроварадинског комунитета доспео је из Новог Арада.

 Немачки.            2 листа
  
 1786. август 4, Петроварадин тематска група 36 бр. 20
27. Комунитески хирурзи из Петроварадина Винклер и Јохан 

Фурјаковић, достављају Магистрату потврду о здравственом 
стању Јохана Биндера, затвореника, у којој се каже да Биндер 
болује од бруха, а у затвору може бити осуђен само на лакши 
физички рад.

 Немачки.           1 лист

 1786. август 12, Петроварадин тематска група 36 бр. 16
32. Петроварадински градски синдик Герхард извештава Слободни 

војни комунитет Петроварадин о истражном акту који је покре-
нут против Филипа Мермешана, затвореника који је ухапшен и 
осумњичен да је са још тројицом помоћника извршио чин крађе 
11. новембра прошле године. Мермешан је у Петроварадин до-
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спео из Ердеља, Липова, стар је 40 година, по занимању чу-
вар стоке. Сумњичи се за пљачку гостионице и убиство Петра 
Стојковића из Петроварадина.

 Немачки.        5 листова
 
 1786. август 12, Карловци             тематска група 36 бр. 16
33. Ханух Каспар, градски судија из Петроварадина, доставља Ма-

гистрату изводе судских протокола из Карловачког магистрата.
 Немачки.            2 листа

 1786. октобар 14, Петроварадин   тематска група 36 бр. 16
34. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о 

хапшењу Петра Ердељана и Јоана Мунћана, бивших припадни-
ка пешадијске регименте, који су након дезертирања ухапшени 
и осумњичени за кривично дело неовлашћеног упада у крчму  
Снежне Марије у Петроварадину. Следи саслушање Јохана Бин-
дера, становника Петроварадина у вези са ухапшеним  Јоаном 
Мунћаном и Петром Ердељаном. Јохан Биндер, рођен у Аустрији, 
стар 35 година, био је већ раније осуђиван, тренутно је настањен 
у Петроварадину као крчмар. Јохан Биндер биће осуђен на једну 
годину лаког рада, као вид  лакше затворске казне.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 23, Петроварадин   тематска група 36 бр. 20
47. Лекарски извештај о здравственом стању Ане Биндер, становни-

це Петроварадина и супруге Јохана Биндера, упућен Магистрату 
посредством комунитетског хирурга и санитетског надзорника, 
Франца Геча.

 Немачки.           1 лист

 1786. мај 27, Петроварадин   тематска група 49 бр. 1 
61. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да 

је рескриптом Дворског ратног савета одлучено да се по по-
штанским станицама (поштанским службама) широм Угарске и 
Ердеља  не запошљавају као раније подофицири, него заслужни 
старији официри.

 Немачки.         4 листа
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 1786. јуни 3, Петроварадин   тематска група 49 бр. 2
62. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат посредством патента од 3. јуна 1786. године и наред-
бом Дворске канцеларије Угарске да је издат норматив којим се 
укида одговорност ерара за такозвана жалбена писма у редовном 
поштанском саобраћају писама. Овим актом даје се до знања Ма-
гистрату да је обавезан да поштује будуће нове законске регула-
тиве. 

 Немачки.          4 листа

 1786. јуни 3, Беч    тематска група 63 бр. 1
64. Дворски ратни савет у Бечу обавештава Петроварадински ко-

мунитет о доласку цара Јосифа II. Обавештење је упућено 24 
сата раније и у њему је детаљно означена путања кретања цара 
Јосифа II, у трајању од 13 дана: преко Сиска и Градишта до Бро-
да, затим преко Раче до Земуна. Цар би са свитом допутовао у 
Петроварадин 6. јула одакле би преко Титела наставио пут до 
Сомбора, Сегедина и Арада. За потребе царског пута у периоду 
од 1. до 13. јула неопходно је обезбедити 44 коња и запрегу са 6 
до 8 коња. 

 Немачки.           3 листа

 1786. јуни 19, Митровица    тематска група 63 бр. 2
65. Обавештење Команде у Митровици прослеђено на основу допи-

са Дворског ратног савета у Бечу Петроварадинском комунитету 
о доласку цара Јосифа II, као и потреби да се у претходно наве-
дену сврху изврши поправка пута око и у самом Петроварадину. 
Петроварадински комунитет обавезан је да обезбеди довољан 
број коња за запрежна кола, као и храну за њихову исхрану. До-
лазак цара Јосифа у Петроварадин је део његовог пропутовања 
кроз Хрватску, Славонију, Угарску и Ердељ.

 Немачки.      7 листова

 1786. јуни 17, Петроварадин    тематска група 63 бр. 2
66. Слободни војни комунитет у Земуну извештава Петроварадин-

ски војни комунитет, као и мајора (капетана) Естерајхера, ин-
спектора славонско-сремских војних комунитета о дочеку цара 
Јосифа II у јулу 1786. године.

 Немачки.          2 листа
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 1786. јуни 29, Петроварадин тематска група 63 бр. 3
67. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

слободни војни комунитет о доласку цара Јосифа II 6. јула у Пе-
троварадин, одакле би требао да се упути на даље пропутовање 
кроз земљу.

 Немачки.            2 листа
 
 1786. јули 3, Петроварадин   тематска група 63 бр. 4
68. Обавештење Команде у Митровици, прослеђено на основу допи-

са Дворског ратног савета у Бечу Петроварадинском комунитету, 
о доласку цара Јосифа II у Петроварадин 6. јула, када ће ту и 
заноћити и наставити пут до Земуна.

 Немачки.           2 листа

 1786. октобар 28, Петроварадин  тематска група 63 бр. 5
70. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат, посредством патента од 3. јуна 1786. године и наредбом 
Дворске канцеларије Угарске, о издавању норматива којим се укида 
одговорност ерара за такозвана жалбена писма у редовном поштан-
ском саобраћају писама. Овим актом се обавештава Магистрат да 
је обавезан да испоштује будуће нове законске регулативе. 

 Немачки.           2 листа

 1786. Петроварадин      б. с.
71. Препис документа о слању и пријему службених пошиљки Двор-

ском ратном савету у Бечу и Генералној команди у Петроваради-
ну 8. октобра 1786. године.

 Немачки.            1 лист

 1786. јануар 20, Нови Сад              б. с.
75. Генерал фон Вартенслебен, заменик главнокоманудујећег гене-

рала у Славонији и Јохан Кин, представник Делегираног војног 
суда у Петроварадину извештавају Петроварадински слободни 
војни комунитет, посредством опуномоћеника Чеха из Вуковара, 
о околностима збрињавања малолетног сирочета женског пола 
пореклом из града Констанц (Konstanz, Constance, Constanza) на 
Боденском језеру. Опуномоћеник Чех из Вуковара извештава Ко-
мунитет о стању и дуговањима према Сирочадској благајни на 
територији града Вуковара. 

 Немачки.          2 листа
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 1786. јануар 20, Петроварадин тематска група 51 бр. 2
77. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Слободну 

стрељачку компанију да је наредбом Дворског ратног савета од 
31. децембра 1785. године наложен надзор и ревидирање рачуна 
Сирочадске благајне и војног депозита за новембар.

 Немачки.          2 листа
 
 1786. март 20, Петроварадин тематска група 51 бр. 6
79. Молба Лоренца Шпилауера, становника Петроварадина, упућена 

Петроварадинском и Карловачком магистрату да новац који је 
положен, а затим ускраћен општинској сирочади, а који потиче 
једним делом од продате пиваре, дозволи за коришћење.

 Немачки.           2 листа

 1786. јул 3, Вац    тематска група 51 бр. 11
80. Доктор Штегер из Ваца захтева од Петроварадинског маги-

страта задовољење својих интереса када је у питању исплата 
материјалне надокнаде. 

 Немачки.           2 листа

 1786. септембар 15, Петров.  тематска група 51 бр. 17
84. Извештај Делегираног војног суда у Петроварадину упућен 

овдашњем Магистрату о томе да је недавно преминули Јохан 
Герман, градски саветник и градски судија у Петроварадину, за-
вештао део новчаних средстава после своје смрти у корист Јохана 
Фридингера, који је малолетник и сироче.

 Немачки.            2 листа

 1786. новембар 8, Петроварадин    тематска група 51 бр. 20
88. Поднесак Делегираног војног суда упућен Петроварадинском 

комунитету, а тиче се Сирочадске благајне и прилива новчаних 
средстава од 29. септембра до 9. новембра 1786. године.

 Немачки.           2 листа

 1786. април 21, Петроварадин тематска група 51 бр. 25
94. Депозитна благајна у Петроварадину предаје Петроварадинском 

магистрату обвезнице петроварадинских становника које су при-
ложили у сврху депоновања новчаних средстава у Сирочадску 
благајну. 

 Немачки.         4 листа
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 1786. април 21, Петроварадин  тематска група 53 број 8
96. Делегирани војни суд у Петроварадину доставља овдашњем Ма-

гистрату патент Дворског ратног савета од 25. фебруара 1786. 
године којим се прецизира питање старатељства, тутора и сиро-
чадске имовине на територији Аустријске монархије.

 Немачки.           3 листа

 1786. јануар 14, Земун           тематска група 55 бр. 1
99. Пуковник Естерајхер извештава Магистрат о бројчаном стању 

стоке, првенствено оваца, али исто тако и о бројчаном стању ста-
да условљен сушом у претходном периоду и лечењу стоке од за-
разних болести у Слободном војном комунитету Земун. 

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 27, Нови Сад   тематска група 55 бр. 2
100. Новосадски магистрат извештава Петроварадински магистрат 

о стању сточног фонда, паду броја стоке и болестима од којих 
оболевају употпуњен детаљним извештајем овдашњег физика, 
доктора. Амбра. Мариница Данчу Маниола и Ђула Дима Георг 
захтевају да им се исплати оно што су уложили у имовину покојног 
Томe Вује и његових синова. Следи расправа како да исплате 
имовину Томe Вује која се у том моменту налази под хипотеком.

 Немачки, латински.       9 листова
 
 1786. децембар 21, Петроварадин    тематска група 55 бр. 3
101. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Маги-

страт 21. децембра 1786. године да је примећен пад оболеле сто-
ке од сточне куге у Бачком срезу, посебно на територији Слобод-
ног краљевског града Новог Сада.

 Немачки.           2 листа

 1786. децембар 13, Петроварадин      тематска група 55 бр. 4
102. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Маги-

страт 6. децембра 1786. године да је спровела истрагу против де-
зертера Мартина Кихера, регимента Његово Величанство Фер-
динанд, а који је дезертирао са фалсификованим пасошем.

 Немачки.          2 листа
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Кутија 12

1786. година

 1786. јануар 13, Петроварадин             б. с.
3. Делегирани војни суд обавештава Петроварадински магистрат 

да су у табелама сирочадске имовине и након ратификације 
примећени недостаци и грешке које треба кориговати, посебно 
оне које се тичу 1785. године. Захтева се принудна наплата дуж-
ника Сирочадске благајне у Петроварадину.

 Немачки.            1 лист

 1786. фебруар 17, Петроварадин             б. с.
7. Извештај генерал мајора Вартенслебена упућен Петроварадин-

ском магистрату у којем се наводи да је удовица недавно преми-
нулог саветника Димитрија Михајловића из Карловаца поднела 
молбу за доспеће алиментације, о чему одлуку треба да донесе 
како Петроварадински, тако и Карловачки магистрат. Молба је 
упућена да би удовица Михајловић и њено малолетно дете, до-
били помоћ (храна, намирнице итд.).

 Немачки.            2 листa

 1786. март 1, Линц (Linz)              б. с.
9. Андреас Гринсвидл из Линца, примио је из Петроварадинске 

градске благајне 431 гулден из новачане заоставштине Андреаса 
Битнера (Bittner), недавно преминулог становника Петроваради-
на. Новац је примљен у готовини посредством Градске благајне у 
Петроварадину, 1. марта 1786. године као наследство од недавно 
преминулог кројача из Петроварадина.

 Немачки.            1 лист

 1786. април 26, Петроварадин             б. с.
21. Расправа коју је у Петроварадинском магистрату организовао 

градски судија и о томе известио градске власти због поделе на-
следства након смрти Андреаса Битнера, становника Петровара-
дина. Расправа је вођена на основу већ постојећег тестамента А. 
Битнера, недавно преминулог становника Петроварадина, кога 
је у Петроварадинском магистрату евидентирао градски судија 
пред сведоцима. Инвентар имовине Андреаса Битнера, кројача 
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из Петроварадина, сачињен је 26. априла 1786. године. Део новца 
биће исплаћен његовим дужницима: трговцу Латинчићу, Јозефу 
Невиклу, обућару и трговцима Јакобу Хиршлу и Саранди из Но-
вог Сада.

 Немачки.           4 листa

 1786. април 29, Петроварадин             б. с.
22. Извештај Еугена Шмитфелда (Schmiedfeld), команданта Петро-

варадинске тврђаве упућен Слободној стрељачкој компанији у 
Петроварадину у којем се наводи да је одлуком Команде одлу-
чено да један од официра треба да буде прераспоређен из Пе-
троварадина у Сентомаш (Србобран), уз податак да се не зна дан 
његовог одласка на ново одредиште. 

 Немачки.           2 листа
 
 1786. мај 11, Петроварадин              б. с.
23. Записник са седнице Петроварадинског магистрата, сачињен 11. 

маја 1786. године, којим се Петроварадински комунитет истовре-
мено обавештава о именовању два тумача, преводица са влашког 
језика, за потребе Суда и то: Јована Кришана (Krisan) и Томаса 
Тиркела (Türkel), у пешадијској регименти „Палфи“.

 Немачки.               20 листова

 1786. јули 13, Петроварадин             б. с.
28. Петроварадинска команда прослеђује Магистрату одлуку Сла-

вонске генералне команде у Осијеку којом се одређују и регули-
шу царинске тарифе за трговину памуком на територији Петро-
варадинског комунитета. Царинска тарифа за вуну повећана је на 
80 центи.

 Немачки.            1 лист

 1786. август 18, Петроварадин              б. с.
40. Тужба Иванке Камберовић, некадашње становнице Новог Сада, 

тј. удовице Ћире Камберовића из Новог Сада, упућена Петрова-
радинском магистрату у циљу решавања спора који се води због 
спорних винограда на територији Петроварадина и Буковца, про-
тив Теодора Накоа, трговца из Новог Сада и Андре Брешанин, 
такође становнице Новог Сада. 

 Немачки.           2 листа
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 1786. август 21, Петроварадин             б. с.
42. Магистрат обавештава Славонску генералну команду да је 21. 

августа 1786. године главни хирург и ветеринар из Петроваради-
на, Брезежински (Brezezinsky), доставио извештај о санитетском 
стању стоке у Петроварадину, првенствено коња из Сланкамена 
и Нових Карловаца, који још једанпут морају бити подвргнути 
прегледу надлежних ветеринара. Посебном третману биће под-
вргнуте оболеле животиње, уз контролу сена којим се хране, и 
ливада са којих се оно купи.

 Немачки.            2 листа
 
 1786. август 23, Петроварадин             б. с.
44. Гранична пешадијска регимента испоставила је обрачун за ис-

плату два свилена платна плаве боје Димитрију Николићу, тргов-
цу и становнику Петроварадина.

 Немачки.            1 лист

 1786. октобар 29, Петроварадин             б. с.
62. Спецификација рачуна ковачко-еснафског удружења у Петрова-

радину о уплати готовине у црквену благајну, 29. октобра 1786. 
године. Уплату је потврдио Јозеф Ангел Вајденбах, фрањевац и 
градски капелан из Петроварадина.

 Немачки.           1 лист

 1786. октобар 31, Петроварадин             б. с.
63. Годишњи приходи ковачко-коларског еснафског удружења за пе-

риод од 1. новембра 1785. до 31. октобра 1786. године, којим се 
евидентирају трошкови ковачко-коларског удружења у Петрова-
радину.

 Немачки.           2 листа

 1786. октобар 31, Петроварадин             б. с.
64. Годишњи приходи хируршког еснафског удружења за период од  

1. новембра 1785.  до 31. октобра 1786. године, којим се 
евидентирају трошкови у хируршком еснафском удружењу у Пе-
троварадину.

 Немачки.            2 листа

 1786. октобар 31, Петроварадин             б. с.
71. Годишњи приходи обућарског еснафског удружења за 1785/86. го-
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дину који се односи на период од 1. новембра 1785. до последњег 
дана октобра 1786. године.

 Немачки.           2 листа

 1786. октобар 31, Петроварадин             б. с.
73. Годишњи приходи бачварског еснафског удружења за 1785/86. го-

дину који се односи на период од 1. новембра 1785. до последњег 
дана октобра 1786. године.

 Немачки.           2 листа

 1786. октобар 31, Петроварадин             б. с.
74. Годишњи приходи рибарског еснафског удружења за 1785/86. го-

дину који се односи на период од 1. новембра 1785. до последњег 
дана октобра 1786. године.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 2, Петроварадин             б. с.
76. Уговор о исплати контрибуције који је закључила Врховна ко-

манда у Славонији и Срему са једне стране, и Генерална команда 
у Петроварадину са друге стране, за 1786. годину.

 Немачки.           2 листа

 1786. новембар 3, Петроварадин             б. с.
77. Потврда свештеника Винклера (Winkler), архиђакона и генерал-

ног викара Сремске бискупије, уједно и локалног пароха, да је 
22. 9. 1761. године тадашњи свештеник Иван Оребић крстио 
дете Ану Марију, из брака Јохана Писингера (Pissinger) и жене 
му Ане. Кум је биo Николас Милер (Miller).

 Латински.            1 лист

 1786. б. д., Петроварадин              б. с.
84. Извештај службеника Хајдегера (Heidegger) упућен Петроварадин-

ском магистрату у коме се детаљно образлаже снабдевање Карло-
ваца каменом и шљунком из места Бенковец (Benkovecz, жупанија 
Зала) и Каменице, у сврху поправке улица у Карловцима.

 Немачки.            1 лист

 1786. јануар 13, Петроварадин     тематска група 36 бр. 1
85. Допис Делегираног војног суда упућен свим апелационим судо-

вима на територији АМ у коме следе инструкције у вези са новим 
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правним регулативима којима треба да се подвргну и судски ор-
гани Петроварадинског магистрата.

 Немачки.           2 листа

 1786. фебруар 4, Петроварадин       тематска група 36 бр. 2
86. Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину упућен Петровара-

динском магистрату 4. фебруара 1786. године, којим се достављају 
најновије правне регулативе које датирају од 31. јануара, а којима 
се на територији Магистрата регулише надлежност полиције 
када су у питању казнене одредбе, затим опхођење, кажњавање и 
отпуст затвореника и оних који су прекршили законска правила 
на територији Магистрата, али и предузимање законских мера 
када су у питању разбојништва и убиства.

 Немачки.           2 листа

 1786. март 16, Петроварадин     тематска група 36 бр. 3
88. Фурјаковић Јохан, комунитетски хирург, доставља Петро-

варадинском магистрату лекарски извештај након комплет-
ног обављеног прегледа у својству лекара над Аном Делић, 
становницом Петроварадина, и њеним сином. Прегледом су 
установљене повреде левог рамена и главе, као и плави подливи 
кад је у питању Ана Делић, док су код њеног сина идентифико-
ване огреботине лица.

 Немачки.            1 лист
 
 1786. март 17, Петроварадин    тематска група 61 бр. 6
102. Извештај Делегираног војног суда у Петроварадину упућен Ма-

гистрату у циљу даљег регулисања случајева егзекуције у Угар-
ску по налогу цивилног и војног суда, а на основу патента Двор-
ског ратног савета од 11. фебруара 1786. године.

 Немачки.           2 листа
 
 1786. март 26, Винковци        тематска група 61 бр. 7
103. Извештај пуковника Бродске граничарске регименте из Винкова-

ца упућен Петроварадинском магистрату, о сумарним новчаним 
приходима Регименте, али и дуговањима у претходном периоду.

 Немачки.           2 листа
 
 1786. јуни 20, Петроварадин    тематска група 61 бр. 14
112. Пуковнички батаљон Палфи из Петроварадина извештава Сло-
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бодну стрељачку компанију у Петроварадину да је вицекаплар 
Шмит, припадник именованог батаљона, у намери да исплати 50 
форинти дуга у сврху снабдевања за потребе војске гостионича-
ру Фридриху Волфу из Петроварадина, известио о овом чину и 
Петроварадински магистрат. Наиме рок за исплату дуга је био  14 
дана, а пошто се гостионичар Црног орла Волф налази у затвору, 
вицекаплар Шмит се за измирење дуговања обратио Магистрату.

 Немачки.         6 листова

 1786. јули 14, Петроварадин тематска група 61 бр. 18
117. Делегирани војни суд у Петроварадину доставља Магистрату 14. 

јула 1786. године примерак патента за попуњавање актуелних 
места у судовима Галиције, као и опште услове које треба испу-
нити да би конкурс био валидан.

 Немачки.           3 листа

 1786. јули 18, Нови Сад           тематска група 61 бр. 31
118. У Градској кући Новог Сада, по молби удовице Ћире Камберо-

вића, испитани су сведоци о власништву и садашњим поседни-
цима два Камберовићева винограда, првог на брегу Карагача крај 
Буковца а другог на Алибеговцу. Сведоци се слажу да је пре 30 
године он био у поседу оба. Први виноград је касније обрађивао 
и продао неки Хрват, а други је Камберовић дао у залог неком 
Грку Миши, али га је касније поново преузео.

 Латински.            2 листа

 1786. сеп. 15, Петров.       тематска група 61 бр. 21
125. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Слободну 

стрељачку компанију да је наредбом Дворског војног већа од 3. 
фебруара 1786. године ревидирање рачуна Сирочадске благајне 
и војног депозита поверено аудитору Супанцу. 

 Немачки.           2 листа

 1786. сеп. 15, Петров.      тематска група 61 бр. 23
127. Извештај Делегираног војног суда у Петроварадину упућен Ма-

гистрату настао након разматрања исплате повериоца задужених 
за чување манастирског и задужбинског добра, пре свега за ис-
поруку робе и рада, у временском распону од четврт године.

 Немачки.           2 листа
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 1786. новембар 17, Петров.  тематска група 61 бр. 28
132. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Магистрат о 

разматрању тужбе Карла Хајниша, хирурга из Оравице, у вези са 
издавањем обвезнице у вредности од 1.000 форинти, јер мора да 
има дозволу Генералне команде у Петроварадину.

 Немачки.      10 листова

 1786. децембар 15, Петров.  тематска група 61 бр. 35
138. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава Магистрат о 

разматрању тужбе Карла Хeниша (Henisch), хирурга из Орави-
це, у вези са издавањем обвезнице у вредности од 1.000 форин-
ти за које мора имати дозволу Генералне команде у Петровара-
дину.

 Немачки.           2 листа

Кутија 13

1787. година

 1787. јануар 31, Петроварадин  тематска група 11 бр. 2
1. Молба градског судије Јозефа Мештла и градског саветни-

ка Матеја Зенебогена из Петроварадина упућена Слободној 
стрељачкој компанији у Петроварадину, којом ће бити регулиса-
на висина плате за претходни месец. Плата градског судије је до 
сада била 250 форинти, а овом молбом она ће бити увећана за 150 
форинти.

 Немачки.           2 листа

 1787. март 3, Петроварадин  тематска група 11 бр. 3
2. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петровара-

дински магистрат да је по налогу Дворског ратног савета и 
Угарско-ердељске дворске канцеларије у 1768. и 1770. годи-
ни био забрањен увоз, извоз и транзит робе у неким деловима 
територије АМ, док се новим патентом стара забрана о увозу, 
извозу и транзиту робе поново ставља на располагање, тј. поново 
одобрава. Истим патентом регулише се издавање путних испра-
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ва, али и проток златног и сребрног новца на територији АМ.
 Немачки.          2 листа

 1787. јули 1, Петроварадин  тематска група 11 бр. 10
3. Магистрат подноси Петроварадинском комунитету годишњи 

рачун за 1786. годину који укључује трошкове на нивоу Града 
за годину дана, али и трошкове набавке непокретне имовине у 
претходној години.

 Немачки.           2 листа

 1787. септембар 28, Петроварадин       тематска група 11 бр. 11
4. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату при-

мерак интимата Угарског намесништва и даје га за објаву. Њиме 
је регулисано издавање пасоша у Темишварском срезу.

 Немачки.            2 листа
 
 1787. децембар 11, Нова Градишка      тематска група 11 бр. 15
6. Региментски кантон Нове Градишке упућује Дворском ратном 

књиговодству и Петроварадинском магистрату примерак оп-
штинског рачуна из 1783. и 1784. године.

 Немачки.                  3 листа

 1787. децембар 22, Буковац                тематска група 11 бр. 16
7. Управник привредног добра у Буковцу, Јохан Георг Бергер, 

доставља Магистрату примерак провентног рачуна за 1783. 
и 1784. годину на даљу објаву и проверу у Дворском ратном 
књиговодству.

 Немачки.            3 листа

 1787. децембар 18, Нова Градишка      тематска група 11 бр. 17
8. Региментски кантон Нове Градишке упућује Дворском ратном 

књиговодству и Петроварадинском магистрату примерак про-
вентног и болничког рачуна из 1781. године за територију Старе 
Градишке. Примерак рачуна достављен је и Бергеру, управнику 
привредног добра у Буковцу. 

 Немачки.            2 листа

 1787. јануар 26, Петроварадин  тематска група 12 бр. 8
9. Петроварадински магистрат извештава Петроварадински кому-

нитет о начину снабдевања становника месом, право на продају 
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меса уз новчану накнаду, али и обавезу плаћања пореза и таксе. 
Једино су петроварадински месари плаћали порез за обављање 
свог заната. Овај порез је износио 25 форинти годишње.

 Немачки.              2 листа
 
 1787. јануар 27, Петроварадин   тематска група 12 бр. 10
10. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да 

је новим патентом Дворског ратног савета регулисана продаја 
овчије вуне на територији Комунитета којом се остварује премија 
од 30 крајцара по килограму вуне.

 Немачки.            2 листа

 1787. фебруар 3, Петроварадин тематска група 12 бр. 11
11. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да је 

разматрањем молбе Славонске коморске инспекције као одго-
вор на молбу месарима из Петроварадина одлучено да ће ви-
сина досадашње арендe коју су плаћали овдашњи месари бити 
смањена са досадашњих 100 форинти, а месари се обавезују на 
побољшање квалитета своје робе. 

 Немачки.       6 листова
 
 1787. март 14, Петроварадин  тематска група 12 бр. 17
12. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Кому-

нитет да је на основу молбе четворице пекара из Петроварадина, 
Мајера Франца, Мартина Гутмана, Лајтнер Јозефа и Кристијана 
Рауша, регулисана такса за брашно и хлеб, а самим тим и одређена 
цена хлеба и мера за брашно. За непоштовање прописаних мера 
пекари су су били кажњавани новчаним казнама.

 Немачки.        8 листова

 1787. март 20, Митровица            тематска група 12 бр. 18
13. Извештај пуковника Давидовића прослеђен Петроварадинском 

комунитету са намером да би информисао остале да је зграда фа-
брике сукна у Новим Бановцима напуштена и празна, као и згра-
да благајне. Истовремено је упутио захтев да се те зграде дају у 
закуп трговцима на три месеца.

 Немачки.           2 листа

 1787. март 28, Петроварадин    тематска група 12 бр. 19
14. Извештај Ратне канцеларије у Петроварадину упућен Петрова-
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радинском магистрату којим се саопштава исплата депозита за 
заплењену робу чији су власници трговци, а донете мере односе 
се на све земље у окружењу до 1. новембра 1788. године. На овај 
начин трговци имају могућност да робу продају у наредном пе-
риоду, тј. за наредних 20 месеци.

 Немачки.                 2 листа
 
 1787. април 21, Петроварадин    тематска група 12 бр. 23
15. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Слободну 

стрељачку компанију у Петроварадину да су 1787. године по-
себним патентом уведене новине у царинској тарифи робе која 
има страно порекло, тј. царинска тарифа је овим новим патентом 
увећана.

 Немачки.           2 листа

 1787. април 26, Петроварадин    тематска група 12 бр. 24
16. Врховни комесар славонско-сремских војних комунитета, капе-

тан Тадеус Естерајхер, захтева да Комунитет месечно подноси 
извештај о чишћењу пута за вучу лађа. Капетан Естерајхер је био 
важан чинилац у доношењу одлука које се тичу Петроварадин-
ског комунитета.

 Немачки.            2 листа

 1787. мај 2, Петроварадин       тематска група 12 бр. 26
17. Фабијан Гребер, пивар из Новог Сада, градски саветник и аренда-

тор, извештава Магистрат да је постао арендатор градске крчме 
на Горњој тврђави 1786/87. Гребер овим дописом потврђује да је 
извршио откуп јечма у претходном периоду.

 Немачки.           4 листа

 1787. мај 10, Нови Сад   тематска група 12 бр. 27
18. Магистрат града Новог Сада обавештава Петроварадински ма-

гистрат о давању јавне понуде закупцима да део имовине пивара 
Франца Вурма могу купити или узети у закуп. Новосадски ма-
гистрат обавештава истовремено и о жалби Фабиана Гребера 17. 
маја 1787. године, арендатора градске крчме на Горњој тврђави 
који је плаћао закуп у износу од 157 форинти и 5 крајцара.

 Немачки.           4 листа
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 1787. мај 12, Петроварадин      тематска група 12 бр. 28
19. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-

луку Генералне команде у Осијеку којом се одређују и регули-
шу царинске тарифе за трговину памуком који је пореклом из 
Македоније, на територији Петроварадинског комунитета. Ца-
ринска тарифа за памук је снижена на 18 форинти и 2/3 крајцара.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 19, Петроварадин       тематска група 12 бр. 29
20. Петроварадинска команда прослеђује Магистрату одлуку Двор-

ског ратног савета којим се одређује и регулише царинска тарифа 
за увоз масла и путера из Угарске на територију Петроварадин-
ског комунитета. 

 Немачки.           2 листа

 1787. јун 2, Пешта       тематска група 12 бр. 30
21. Мајор Хилф, градоначелник Пеште и Пештански магистрат 

захтевају од Петроварадинског магистрата да објави нову цену 
говеђег меса.

 Немачки.            2 листа
 
 1787. јун 9, Петроварадин    тематска група 12 бр. 31
22. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски магистрат да је одлуком од 4. августа 1785. године регули-
сана продаја исте врсте робе, као и попис сталних трговаца ро-
бом и продаваца робе на ситно. Сходно томе у прилогу следи и 
извештај Дворске канцеларије Угарске и Ердеља упућене Двор-
ском ратном савету у вези са поштовањем правилника о продаји 
робе на територији за коју је канцеларија надлежна.

 Немачки.          2 листа

 1787. јули 28, Беч    тематска група 12 бр. 36
24. Захтев Доминикуса Делагија и Андреаса Бригентија (Brigehnti), 

трговаца из Беча, да се изврши реконструкција „воденог” трго-
вачког пута: Беч–Пешта–Земун.

 Немачки.              4 листа

 1787. јули 31, Петроварадин    тематска група 12 бр. 37
25. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује општини Петро-

варадин молбу становника Петроварадина који захтевају беспла-



164

тан прелаз преко понтонског моста, ради куповине сена и пре-
ласка на новосадску страну.

 Немачки.            4 листа
 
 1787. септембар 16, Петров.  тематска група 12 бр. 56
27. Ратна канцеларија у Петроварадину захтева од Петроварадин-

ског магистрата да изврши увид у стање свих путева, места у 
којима је надлежан, ради несметаног транспорта у току зимских 
и летњих месеци свих возила, као и артиљерије и топова.

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 20, Петроварадин    тематска група 12 бр. 64
28. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату молбу 

Јозефа Рајмана, сапунџије из Петроварадина, за преиспитивањем 
цена говеђег лоја, вуне и свећа којима је цена нагло у успону. Ма-
гистрату је наложено да молбу узме у разматрање и питање цена 
ове робе и њихово поскупљење узме у даље разматрање. 

 Немачки.           2 листа
  
 1787. октобар 31, Петроварадин    тематска група 12 бр. 65
29. Петроварадински магистрат подноси нови ценовник намирница 

и пијачне таксе за 1787. годину. Ценовник се тиче намирница као 
што су брашно, месо, масти, житарица, разних врста пића и не-
колико врста дрва. 

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 21, Петроварадин    тематска група 12 бр. 66
30. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат о 

регрутацији сто помоћника на лађама, о чему је известила и 
Бродски уред у Новом Саду.

 Немачки.            2 листа
  
 1787. новембар 3, Петроварадин   тематска група 12 бр. 71
32. Ратна канцеларија у Петроварадину ставља Петроварадинском 

магистрату до знања и на даљу објаву Патент Дворског ратног 
савета у Бечу од 21. априла 1787. године којим се регулише 
трговина различитих врста робе, првенствено пласирање робе 
на тржише које се налази у залихама тј. текстилног материјала: 
плиша, лана и чоје. Одлука Дворског ратног савета донета је у 
договору са Дворском канцеларијом Угарске и Ердеља, а тиче се 
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пласмана појединих артикала.
 Немачки.           2 листа

 1787. новембар 7, Петроварадин  тематска група 12 бр. 72
33. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

обавештење да је за потребе транспорта војске од Петроварадина 
до Арада ангажовала тројицу речних помоћника и исплатила их 24 
крајцаре готовог новца посредством овдашњег Бродског уреда.

 Немачки.            3 листа

 1787. новембар 7, Петроварадин тематска група 12 бр. 73
34. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски магистрат да је пут од петроварадинске еспланаде (празан 
простор пред великим утврђењима) до краја територије коју об-
ухвата Петроварадиснки комунитет у добром стању, првенствено 
добро снабдевен воденим саобраћајем.

 Немачки.           3 листа

 1787. октобар 17, Петроварадин   тематска група 12 бр. 75
35. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат да је регулисана продаја исте врсте робе, као и попис 
сталних трговаца робом и продаваца робе на ситно на територији 
Комунитета. Сходно томе у прилогу следи и извештај Дворске 
канцеларије Угарске и Ердеља упућене Дворском ратном савету 
у вези са поштовањем правилника о продаји робе на територији 
за коју је канцеларија надлежна.

 Немачки.            4 листа

 1787. новембар 16, Петроварадин          тематска група 12 бр. 76
36. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

објаву којом се регулише исплата пекара и трговаца брашном 
из Баната из Ратне благајне и утврђује такса на продају хлеба. 
Цене многих артикала у Аустријској монархији формирала је и 
контролисала Привредна канцеларија да би се оне и поштовале 
приликом продаје производа. За оне који се не буду придржавали 
прописа предвиђене су новчане и законске казне.

 Немачки.           3 листа

 1787. новембар 17, Петроварадин      тематска група 12 бр. 77
37. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава овдашњи Маги-
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страт о регулативу којим се прописују цене хлеба на територији 
Комунитета и мере (прописана тежина хлеба). На основу подата-
ка овдашњих пекара да се закључити да су пекари у прилици у 
последње време да производе црни хлеб због само одређених врста 
житарица пристиглих са подручја Немачко-банатске границе.

 Немачки.           3 листа
 
 1787. новембар 21, Петров.  тематска група 12 бр. 82
38. Ратна канцеларија у Петроварадину наређује Магистрату да 

спроведе контролу продаје меса на територоји Комунитета: цену 
меса, као и издавање дозволе и услове увоза меса из Турске на 
територију Комунитета. Цену и квалитет многих артикала у 
Аустријској монархији формирала је и контролисала Привредна 
канцеларија да би оне биле поштоване у продаји производа. За 
оне који се нису придржавали прописа предвиђене су новчане и 
законске казне.

 Немачки.            1 лист

 1787. новембар 28, Петров.  тематска група 12 бр. 83
39. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистра-

ту обавештење Генералне команде којим се захтева тачан по-
пис стања резерви брашна у последњих пола године, те залихе 
сточног фонда и меса код овдашњих месара и узгајивача стоке. 
Примећено је да тренутно постоји мањак брашна на територији 
Комунитета у износу од 419 мерова, а биће надокнађен, увозом 
ове намирнице из Панчева.

 Немачки.           4 листа

 1787. новембар 21, Петров.  тематска група 12 бр. 87
40. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату ли-

цитациони комисиони протокол о испорученој исплати надокна-
де трошкова шесторици овдашњих грађана за пренос воденица 
испод моста на Дунаву и надокнаду за проузроковану штету, пре 
свега Михаелу Лерху, Леонарду Бергеру, Матија Визеру, Јохану 
Векеру, Каспару Jону и Игнацу Јошу, укупно 1.900 форинти и 32 
крајцаре.

 Немачки.                3 листа

 1787. децембар 10, Карловци тематска група 12 бр. 88
43. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-
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луку о прописаној цени хлеба, те испоруци и достави хлеба на 
одредиште.

 Немачки.           3 листа

 1787. децембар 15, Петроварадин       тематска група 12 бр. 89
44. Молба Кире Георгевића, трговца и арендатора Градске крчме 

у Унутрашњем граду упућена Магистрату за дозволу продаје 
већих количина вина којих има у залихама до краја октобра на-
редне године. Истовремено следи обавештење градских саветни-
ка: Јозефа Мештла, Кашпара Шпилауера и Фабијана Грабера који 
кажу да је највећи закуп за градску крчму у Унутрашњем граду 
дао Киро Георгевић. Градска управа је исте године продала ову 
крчму коју је годинама град издавао под аренду. 

 Немачки.        6 листова

 1787. децембар 24, Петроварадин     тематска група 12 бр. 92
46. Петроварадински магистрат прописује нове цене хране, пре све-

га кад су у питању градски пекари којима је контролисана  те-
жина и квалитет хлеба. Истовремено одређени су пијачни дани, 
ценовник производа продаваних на пијаци, и таксе као што су 
пијачарина и тезгарина.

 Напомена: Петроварадински становници су се с времена на вре-
ме могли снабдевати животним намирницама по приступачнијим 
ценама из војног магацина у Петроварадинској тврђави.

 Немачки.       11 листова

 1787. децембар 15, Петров.        тематска група 12 бр. 93
47. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-

луку којом се решава питање посипања шутом и туцаником, 
којим су  обично насипани друмови у Слободном војном кому-
нитету Петроварадин.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 20, Петров.  тематска група 12 бр. 94
48. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату у 

Петроварадину и Дворској канцеларији Угарске и Ердеља, ре-
скрипт Дворског ратног савета у Бечу од 7. јула којим се регули-
ше транспорт робе и намирница воденим и сувим путем.

 Немачки.           3 листа
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 1787. децембар 21, Петроварадин      тематска група 12 бр. 95
49. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату ре-

скрипт Дворског ратног савета од 10. јуна 1787. године, а по-
водом дописа Генералне команде у Угарској о стању путева и 
мостова на територији Аустријске монархије. Хитно се налаже 
поправка камених мостова и путева, а директору Грађевинске 
дирекције мајору Ванкуезу (Vanquеz) налаже се надгледање до-
ставе извештаја Генералној команди у року од четири недеље.

 Немачки.           2 листа

 1787. б. д., Петроварадин  тематска група 12 бр. 99
50. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

извештај о стању сточног фонда на територији Комунитета, о 
снабдевености месом, првенствено говедином, као и околности-
ма трговине и одређивања цене меса.

 Напомена: Петроварадински становници су се с времена на вре-
ме могли снабдевати животним намирницама по приступачнијим 
ценама из војног магацина у Петроварадинској тврђави.

 Немачки.           2 листа
 
 1787. март 2, Петроварадин тематска група 13 бр. 1
51. Делегирани војни суд у Петроварадину налаже Магистрату да у 

року од 14 дана достави извештај о свим догађањима и актима 
правне природе за целу годину. Елаборат се искључиво мора ти-
цати судских предмета са територије Комунитета.

 Немачки.           2 листа

 787. март 28, Петроварадин  тематска група 13 бр. 2
52. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-

луку Генералне команде у Осијеку којом се одређују и регули-
шу обавезе Слободне стрељачке компаније у Петроварадину. 
Компанија је била дужна да сачини списак целокупног људства, 
као и списак дезертера и доставити их инспектору – генералу. 
Осим тога, Компанија је била дужна да обрати пажњу на све оно 
што би могло допринети развоју града, побољшању општег до-
бра грађана и бити од користи државном ерару.

 Немачки.           2 листа

 1787. април 14, Петроварадин        тематска група 13 бр. 3
53. Делегирани војни суд прослеђује Магистрату патент Дворског 
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ратног савета у Бечу од 1. новембра 1786. године који  садржи 
нови кривични и грађански Законик, са свим важећим одредбама 
и статутима за наредни период. Магистрату се налаже понашање 
у складу са овим закоником.

 Немачки.           4 листа

 1787. април 20, Петроварадин       тематска група 13 бр. 4
54. Делегирани војни суд прослеђује Магистрату патент Двор-

ског ратног савета у Бечу од 8. марта 1787. године који садржи 
тумачења првог дела грађанског Законика, са свим важећим 
грађанским одредбама и статутима за наредни период. Магистра-
ту се налаже понашање у складу са Закоником, а предочен му је 
и термин ступања на снагу нових закона.

 Немачки.           2 листа

 1787. април 23, Петроварадин       тематска група 13 бр. 5
55. Ратна канцеларија је затражила од Магистрата 23. априла 1787. 

године објашњење ко је дозволио петроварадинским воденича-
рима да поставе воденице поред понтонског моста. Од Магистра-
та је, осим тога, тражено да достави и имена воденичара чије су 
се воденице недавно на Дунаву откинуле и проузроковале штету 
налетевши на ерарске и транспортне лађе. 

 Немачки.           2 листа

 1787. април 25, Петроварадин тематска група 13 бр. 6
56. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

објаву Земаљске владе о начинима потписивања приговора и 
молби.

 Немачки.            2 листа

 1787. мај 1, Петроварадин      тематска група 13 бр. 7
57. Апелациони суд извештава Магистрат да је из штампарије Шен-

фелд (Schönfeld) изашло ново издање из збирке Правних закона 
за време владавине Његовог величанства цара Јосифа II. Издање 
је пропратио додатак правних закона.

 Немачки.           2 листа
 
 1787. мај 1, Петроварадин       тематска група 13 бр. 8
58. Апелациони суд у Петроварадину обавестио је 1. маја 1787. го-

дине Петроварадински магистрат да градски синдици и градски 
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писари не могу бити људи који уз грађанско, нису вични и кри-
вичном праву. У вези с тим је наређено да градски синдици из 
Петроварадина и Земуна и градски писар из Карловаца, ако желе 
да остану на својим местима, морају да положе до 12. јуна 1787. 
године стручни испит у Апелационом суду у Петроварадину. 

 Апелациони суд у Петроварадину није био задовољан пословањем 
Магистрата. Тако га је 17. августа укорио због тога што је тра-
жене извештаје о градским затвореницима слао са закашњењем. 
Градском судији, саветницима и градском писару, и запретио да 
ће им плате бити обустављене. Апелациони суд је 18. септембра 
1787. године наредио да градски судија и два најстарија градска 
саветника дођу на седницу овог суда и дају изјаву о томе зашто 
касне послови у Магистрату. Апелациони суд је упозорио пис-
мено градског судију и градску управу да су дужни да уредно 
и на време обављају поверене им послове. Посебно је скренута 
пажња градском судији да се текући предмети морају износити 
на Градским седницама и тамо решавати, а извештаји морају на 
време бити достављени Апелационом суду. 

 Немачки.      10 листова
 
 1787. мај 1, Петроварадин  тематска група 13 бр. 10
60. Апелациони суд у Петроварадину обавештава Петроварадински 

магистрат да су примећени случајеви недозвољеног давања по-
клона судијама у виду намирница. Поступак је строго кажњив, а 
Магистрат задужен да наредбу проследи свим подређеним служ-
бама на знање.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 5, Петроварадин  тематска група 13 бр. 11
61. Ратна канцеларија у Петроварадину захтева од Комунитетског 

магистрата да сачини попис ствари свих градских установа, 
укључујући и полицију, али додатно се тражи и употпуњавање 
свих заосталих годишњих рачуна, приручних и дневничких 
књига.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 8, Петроварадин  тематска група 13 бр. 12
62. Апелациони суд је упозорио писмено градског судију и градску 

управу да су дужни да уредно и на време обављају поверене им 
послове. Посебно је скренута пажња градском судији да се текући 
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предмети морају на време износити на Градским седницама и 
тамо решавати, а извештаји на време морају бити достављени 
Апелационом суду. 

 Немачки.           2 листа

 1787. јуни 15, Петроварадин    тематска група 13 бр. 14
63. Апелациони суд у Петроварадину је наредио Магистрату да до 

краја јула судске ствари доведе у ред, док је синдик Јохан Рудолф 
за казну суспендован. Суспендованог синдика Рудолфа комисија 
позива на полагање стручног испита, прецизирају се термини 
полагања испита, а све у циљу одређивања његове компетент-
ности за обављање послова на месту на коме је запослен.

 Немачки.            2 листа

 1787. јуни 21, Петроварадин тематска група 13 бр. 15
64. Ратна канцеларија у Петроварадину предлаже Магистрату 

продају старе зграде Болнице, чије је реновирање скупо, а штета 
око одржавања већа од користи, што је потврдила и Провентна 
благајна Магистрата.

 Немачки.           2 листа
 
 1787. јули 13, Петроварадин  тематска група 13 бр. 16
65. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-

луку Дворског ратног савета која одређује начин деловања Апе-
лационог суда, који је искључиво надлежан за одлучивање по 
жалбама против одлука општинских и окружних судова. 

 Немачки.            2 листа

 1787. септембар 5, Петроварадин    тематска група 13 бр. 18
66. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату служ-

бени прилог којим се противпожарна заштита, на основу раније 
донетих прописа, а која је била организована у свим комуните-
тима ставља под надзор градских полицијских власти. Сви кому-
нитети, па и Петроварадински, у најкраћем могућем року морају 
бити опремљени реквизитима за гашење пожара, а не у року од 
три године како је раније било законом регулисано. Петровара-
динска команда је закључила, да је довољно упозорити кому-
нитете да градска управа треба будно да мотри да се прописи о 
противпожарној заштити поштују и спроводе у живот.

 Немачки.           2 листа
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 1787. октобар 8, Петроварадин   тематска група 13 бр. 20
67. Ратна канцеларија у Петроварадину је обавестила Петровара-

дински магистрат 8. октобра 1787. године да је одлучено да се 
новоизабране градске управе (neue Personal) уведу у дужност 
раније, иако ће се одредбе Регуламента за сремске војне кому-
нитете (Петроварадин, Карловци, Земун) примењивати од 1. 
новембра 1787. године Тако су новоизабране градске управе 
биле уведене у дужност: у Земуну 16. 10, у Карловцима 18. 10. 
и у Петроварадину 19. октобра. Од Петроварадинског војног 
комунитета је затражено да до 19. октобра 1787. године буду 
припремљене за примопредају благајне, сирочадске и оста-
винске масе, депозити, јавне зграде и градске справе и градски 
реквизити. Ратна канцеларија у Осијеку је изразила наду да ће 
Градска управа у Петроварадину бити у стању да на време оба-
ви ову примопредају и Комисији (Installirungs Commission) за 
увођење новог магистрата у дужност и новом магистрату поло-
жи рачун о сакупљеном порезу за војну 1786/87. годину и стању 
заосталог пореза.

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 10, Петроварадин    тематска група 13 бр. 21
68. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату нове 

одредбе давања под аренду права месарења и осталих закупа, 
тако да са новим одредбама Земунски магистрат буде упознат 
20–21. октобра 1787. године, Карловачки магистрат 22–23. окто-
бра 1787. године, а Петроварадински магистрат 24–25. октобра 
1787. године.

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 31, Петроварадин   тематска група 13 бр. 22
69. Табеларни извештај о платама свештеника, капелана, учитеља и 

комунитетских бабица.
 Немачки.           6 листова
 
 1787. новембар 6, Петроварадин тематска група 19 бр. 15
72. Георг Бергер доставља Магистрату, сходно Наредби Петровара-

динског комунитета од 8. октобра 1787. године четири признани-
це којима се исказује цена превоза од Нове Градишке у Славонији 
до Буковца у Срему за 1787. годину. Уплату су извршили Мартин 
Девић, Јаша Поповић, Антоније Попић и Јово Ивановић, укупно 
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100 форинти 6. новембар 1787. године.
 Немачки.           2 листа
  
 1787. јануар 2, Петроварадин    тематска група 19 бр. 15
73. Игнац Аргириус, капетан градоначелник у реорганизованој 

Градској управи, обраћа се Славонској генералној команди са 
молбом да се у Буковцу постави управник (привредни управ-
ник), тј. лице које је према Регуламенту из 1787. године вично 
управном поступку и које поседује знања из економских наука. 
Посебно се од привредног управника очекује да буде добар по-
знавалац финансијског пословања, а био је дужан да положи 
стручни испит пред Комесаријатом. Током обављања појединих 
послова њему су по потреби додељивани  и други градски служ-
беници.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 12, Петров.  тематска група 19 бр. 17
74. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат да 

је из Провентне благајне у Петроварадину исплаћено 100 фо-
ринти привредном управнику Бергеру, због надокнаде путних 
трошкова из Старе Градишке. Истовремено, моли се Славон-
ска генерална команда да одговори потреби места Буковац за 
једним тривијалним учитељем. У Буковцу је била неопходна не-
мачка тривијална школа која би децу учила: читању, писању и 
рачунању.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 12, Петров.  тематска група 19 бр. 17
75. Градски синдик Матеус Калан извештава Славонску генералну 

команду о потреби места Буковац за тривијалним учитељем и 
немачком тирвијалном школом у којој би деца учила: читање, 
писање и рачунање. Када је обавештена о овом захтеву Славон-
ска генерална команда је наредила Комунитету да проучи по-
требу за отварањем немачке тривијалне школе у Буковцу. Маги-
страт у Петроварадину одговара Славонској генералној коман-
ди да у месту има шест дечака и шест девојчица који би били 
кандидати за ову школу. Родитељи ове деце нису вољни да их 
пуштају у школу током целе школске године, него само за време 
зимског школског курса. Према мишљењу Магистрата деца бу-
ковачких Немаца, пошто су малобројна, могу и даље да похађају 
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тривијалну школу у Мајурима, јер у Граници није била ретка 
појава да родитељи шаљу своју децу у школу која је удаљена и 
по неколико сати хода.

 Немачки.           2 листа
 
 1787. март 16, Петроварадин тематска група 20 бр. 28
76. Делегирани војни суд у Петроварадину доставља Магистрату у 

Петроварадину Патент Дворског ратног савета од 17. децембра 
1786. године, којим се регулише подела наследства између браће 
и сестара, која до сада није била посебно регулисана законом.

 Немачки.            4 листа

 1787. април 22, Петроварадин  тематска група 20 бр. 45
80. Комунитетски хирург Јохан Фурјаковић доставља Магистрату 

извештај о броју болесника у Градској болници од 1. јануара до 
краја априла 1787. године. У Градској болници у Петроварадину 
је лечено 1787, 94 мушкарца, 19 жена и 14-оро деце. Следи и број 
умрлих болесника, као и болнички приходи и расходи за назначе-
ни период.

 Немачки.      10 листова
 
 1787. април 27, Петроварадин тематска група 20 бр. 46
81. Делегирани војни суд у Петроварадину извештава овдашњи Ма-

гистрат да је у обавези да 14 дана раније достави извештај у вези 
са главницом штапског лекара Винклера, како би имовина уколи-
ко је могуће, била осигурана у договореној вредности.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 15, Петроварадин  тематска група 20 бр. 49
84. Делегирани војни суд извештава Петроварадински магистрат да 

је посредством управника поште договорена поновна лицитација 
поштанске кућице, коју би требало лицитирати најкасније до 5. 
јуна 1787. године.

 Немачки.           3 листа

 1787. мај 25, Петроварадин  тематска група 20 бр. 51
85. Апелациони суд у Петроварадину прослеђује Магистрату наред-

бу од 13. јануара 1787. године у којој се каже да судске пред-
мете који се тичу оставинских расправа, а праћене су подаци-
ма из сирочадских табела 1784. године, треба поднети на увид 
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ратификационој комисији и капетану фон Вимбергу.
 Немачки.           2 листа

 1787. новембар 14, Петроварадин     тематска група 20 бр. 72
93. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату на-

редбу Дворског ратног савета од 13. септембра 1787. године, а 
тиче се законске уредбе у вези са заложним правом на покретну 
и непокретну имовину.

 Немачки.           3 листа

 1787. фебруар 12, Петроварадин      тематска група 21 бр. 6
95. Инвентарна комисија у Петроварадину на основу сачуваног 

стања активе и пасиве и на основу пописа имовине израчуна-
ва попис имовине Фрањевачког самостана, посебно обраћајући 
пажњу да ли су интереси за 1786. годину већ прослеђени само-
стану (конвенту).

 Немачки.           2 листа

 1787. фебруар 15, Петроварадин    тематска група 21 бр. 8
96. Делегирани војни суд у Петроварадину доставља Магистрату 

Патент Дворског ратног савета од 6. новембра 1786, којим се 
регулише питање наслеђа у свештеничкој служби, тј. код духов-
ника.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 22, Петроварадин  тематска група 21 бр. 19
98. Апелациони суд извештава Магистрат да је Новосадски сони 

уред тужио двојицу градских капелана, који су обављали дуж-
ност свештеника у Војној болници од 16. октобра 1786. године 
до краја априла 1787. године, да су неовлаштено подигли висину 
својих месечних примања о чему је обавештено и Угарско намес-
ничко веће.

 Немачки.           2 листа

 1787. јануар 12, Петроварадин тематска група 21 бр. 43
99. Извештај Слободне стрељачке компаније у Петроварадину 

Школској комисији у Винковцима, о завршним испитима у пе-
троварадинским школама и достава школских табела са прилози-
ма и бројем ученика по школама. Након што прегледа извештај о 
завршеном зимском курсу у петроварадинским школама за 1787. 
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годину, Школска комисија доставља градској управи у Петрова-
радину своје примедбе на рад школа и постигнуте успехе. На-
кон завршетка 1787. године, Школска комисија је упутила оштре 
примедбе на рад петроварадинских школа.

 Немачки.        7 листова
 
 1787. март 28, Петроварадин тематска група 24 бр. 3
101. Уговор месара Себастијана Еделмана са Магистратом настао 

уочи ступања на снагу Регуламента за сремске војне комуните-
те, а односи се на снабдевање петроварадинских становника и 
војске месом. Уговор је био закључен на годину дана од 22. фе-
бруара 1787. до 22. фебруара 1788. године. Уговор између месара 
Себастијана Еделмана и Петроварадинског магистрата ратифи-
ковала је Генерална команда у Петроварадину.

 Немачки.         2 листа

 1787. август 9, Петроварадин тематска група 61 бр. 35
107. Извештај Слободног војног комунитета за 1787, којим се преци-

зира инвентар људства по петроварадинским казаматима (под-
земни затвор, тамница, хапсана).

 Немачки.           4 листа

 1787. септембар 31, Петров. тематска група 24 бр. 8
108. Наредба градском Магистрату да до 22. септембра 1787. го-

дине, достави бројно стање штала и шупа (дашчара, стаја) на 
територији Комунитета.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 31, Петроварадин     тематска група 31 бр. 1
110. Табела малолетне сирочади преминулих припадника појединих 

регименти коју су издали градски судија Јозеф Мештал, град-
ски саветник Каспар Шпилауер, градски саветник Фабиан Гра-
бер и градски саветник Матеја Зенебоген. У табели су подаци 
преминулог војника, Симона Михаела, пешадијска регимента, и 
његове 16-годишње кћери Сузане Михаел, која се сада налази у 
породици Чуаш Јулиане и Јозе, овдашњих контрибуената.

 Немачки.           2 листа

 1787. март 8, Петроварадин  тематска група 36 бр. 3
114. Извештај градског саветника Матиаса Латинчића упућен Маги-
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страту којим се Ана Марија Краик (Kraik) терети за чедоморство.
 Немачки.           2 листа

 1787. јуни 15, Петроварадин тематска група 36 бр. 16
127. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату од-

луку Апелационог суда од 27. фебруара којом се регулишу окол-
ности запошљавања у петроварадинским судским установама.

 Немачки.           2 листа

 1787. август 1, Петроварадин  тематска група 36 бр. 22
131. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату ре-

скрипт Дворског ратног савета у Бечу од 9. јула 1787. године о 
егзекуцији бившег пуковника и вицеинспектора барона Јозефа 
Алексиус фон Легисфелда (von Legisfeld), због извршених дела 
и превара, затим дела уперених против части и верности. 

 Немачки.        6 листова
 
 1787. септембар 19, Петроварадин     тематска група 36 бр. 26
136. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

обавштење у којем се наводи да је Филип Штурмер (Sturmer), 
бивши поручник пешадијске регименте бр. 15 „Carl von Riese“ 
дезертирао из своје регименте. Филип Штурмер је рођен у Мар-
бургу, има 55 година, католичке је вероисповести, а на његово 
име су евидентирана многа дуговања. Следи налог Магистрату 
да га у случају пресретања ухапсе и задрже.

 Немачки.           3 листа

 1787. децембар 1, Петроварадин тематска група 36 бр. 32
140. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату ре-

скрипт Дворског ратног савета од 7. маја 1787. године у штам-
паном издању, а тиче се Закона кривичних судова на територији 
Аустријске монархије и наследне земље Галиције.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 1, Петроварадин тематска група 36 бр. 33
141. Патент Дворског ратног савета од 20. августа 1787. године о 

установљавању кривичних судова на територији АМ достављен 
Магистрату на увид.

 Немачки.          2 листа
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 1787. децембар 10, Петров.  тематска група 36 бр. 34
142. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату акт о 

разлозима хапшења Михаела Шмита, рођеног у Бертолдсхофену 
(Bertoldshofen), Баварска, Немачка, старог 28 година, католичке 
вероисповести. Разлог хапшења је крађа брашна из млина Себа-
стиана Грабера.

 Немачки.           2 листа
 
 1787. децембар 10, Петров.  тематска група 36 бр. 35
143. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату акт 

о разлозима хапшења Себастијана Годермајера (Godermayer), 
рођеног у Естергому, Угарска, старог 36 година, католичке веро-
исповести. Разлог хапшења је крађа брашна од Вендленер Миха-
ела, пекара и старешине првог еснафског удружења у Петровара-
дину.

 Немачки.           2 листа

 1787.  децембар 14, Петров.  тематска група 36 бр. 38
145. Ратна канцеларија у Петроварадину прослеђује Магистрату 

изјаву Јохана Урштекера, о разлозима хапшења Михаела Шми-
та (Schmidt) и околностима под којима се сумњиче неколицина 
младића да су крали брашно од Вендленер Михаела (Wendelener), 
пекара и старешине првог еснафског удружења у Петроварадину.

 Јохан Урштекер рођен је у Горњој Аустрији, стар 36 година, като-
личке вероисповести. 

 Немачки.          5 листова

 1787.  децембар 24, Петров.  тематска група 36 бр. 40
147. Изјава Вендленер Михаела, пекара и старешине првог еснаф-

ског удружења у Петроварадину и трговца брашном дата на-
кон саслушања сведока и хапшења Михаела Шмита, рођеног у 
Бертолдсхофену, Баварска, Немачка и Себастијана Годермајера, 
рођеног у Естергому (нем. Гран), Угарска, који су се налазили у 
служби код Вендленера, а сумњиче се за крађу брашна. Вендле-
нер Михаел је трговац брашном, а у Петроварадин је доспео из 
Моравске, стар је 30 година и католичке вероисповести.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 29, Петров.  тематска група 36 бр. 44
151. Изјава Јохана Фоланда, крчмара из Петроварадина, упућена Ма-
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гистрату, у којоj се наводи да је пре неколико недеља, односно 
тих дана када је скинута воденица, у крчми имао као госте неко-
лико младића, који су пили, јели и оставили за собом неисплаћен 
рачун јер их газда није исплатио. Уместо новца понудили су 
брашно на продају.

 Немачки.           2 листа

Кутија 14

1787. година

 1787. новембар 24, Петроварадин        тематска група 37 бр. 2
1. После доношења Регуламента за сремске војне комунитете деси-

ле су се веће организационе промене у петроварадинском здрав-
ству. Регуламентом је било одређено да сремски војни комуни-
тети морају да имају хирурга и бабицу. Ратна канцеларија је 12. 
новембра 1787. године наредила Петроварадинском магистрату 
да се за комунитетског хирурга постави једно способно лице које 
ће за овај посао примити плату од 200 форинти. Након што је до-
несен Регуламент 1787. године на место комунитетског хирурга 
конкурисала су три петроварадинска хирурга: Антон Бастијан, 
Јохан Фурјаковић и Франц Геч.

 Немачки.      6 листова
 
 1787. новембар 28, Петроварадин     тематска група 37 бр. 3
2. Ратна канцеларија у Петроварадину наређује Петроварадинском 

магистрату да тројицу комунитетских хирурга Антона Бастијана, 
Јохана Фурјаковића и Франца Геча, пријављене за кандидате на 
место комунитетског хирурга, а по наредби Генералне команде 
упути ради провере знања и стручне оспособљености петровара-
динском штапском лекару Кинстлеру (Künstler) и Клинцу (Klinz). 

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 15, Петроварадин     тематска група 37 бр. 4
3. Ратна канцеларија у Петроварадину је 15. децембра 1787. године 

обавестила Магистрат да је од доктора Кинстлера и ранарника 
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Клинца примила извештај којим се потврђује да је берберин Јохан 
Фурјаковић показао примерено теоријско и практично знање из 
хируршких вештина па га стога треба поставити за комунитет-
ског хирурга у Петроварадину. Тако је Јохан Фуркјаковић постао 
први комунитетски хирург у Петроварадину.

 Немачки.           4 листа

 1787. јули 11, Петроварадин    тематска група 37 бр. 5
4. Градска бабица Ана Марија Фојштенауер (Fäustenauer) моли 11. 

јула 1787. године Петроварадински магистрат да јој помогне 
у спору који је водила са Јакобом Бемом (Böhm), кројачем не-
мачког кроја и старешином кројачког еснафског удружења, а у 
вези са њеном даљом обуком, јер је Бем није сматрао довољно 
оспособљеном за посао који обавља. За потребе даљег школовања 
градске бабице било је неопходно још 50 форинти годишње, 
што је Ратна канцеларија сматрала неоснованим и одбила молбу 
сматрајући је исувише старом за даљу обуку.

 Напомена: Војне 1786/87. је Генерална команда градској бабици 
обезбедила стан, храну и годишњу плату од 100 форинти.

 Немачки.      7 листова

 1787. мај 2, Петроварадин  тематска група 46 бр. 2
11. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадин-

ски магистрат да ће регулисање пензија магистратских служ-
беника бити решено новим прописима Дворског ратног саве-
та који датирају од 21. априла 1787. године. Прописи садрже 
и одредбе које се тичу пензионисања државних службеника у 
случају подлегања разним болестима и осталим пратећим окол-
ностима због немогућности обављања службе. Пензије су биле 
исплаћиване из државног ерара и могле су бити исплаћене само 
у новцу и то оним комунитетским службеницима или члановима 
њихове уже породице, који су по одласку у пензију остали да 
живе на територији Аустријске монархије. 

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 15, Петроварадин     тематска група 47 бр. 2
13. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Петроварадински 

магистрат о молби Михаела Максимовића, првог полицијско- 
привредног управника у Петроварадину, да се заслужни при-
падници грађанске милиције награде мањим новчаним награда-
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ма (Remunerationen) у виду додатка на плату. Петроварадинска 
компанија, као и све остале компаније у Земуну и Карловцима, 
морале су имати грађанску милицију, свог капетана, поручника, 
потпоручника и водника.

 Немачки.           4 листа

 1787. новембар 19, Петроварадин     тематска група 49 бр. 1
16. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Петроварадинском 

магистрату објаву Угарског намесничког већа којим се регулише 
одвијање поштанског саобраћаја од Будима (Офена) до Петро-
варадина и обрнуто, од 20. новембра 1787. године па надаље. 
Следи налог Магистрату да проследи и јавно обелодани објаву 
будимске администрације о регулисању поштанске службе.

 Немачки.           2 листа

 1787. јуни 2, Петроварадин  тематска група 51 бр. 4
21. Ратна канцеларија у Бечу доставља Петроварадинском магистра-

ту патент Дворске ратног савета од 3. априла 1787. године којим 
се регулише редослед наслеђивања имовине и старатељство 
над малолетним лицима на територији Аустријске монархије. 
Наслеђивање целокупне имовине обављано је по унапред утврђе-
ном редоследу наслеђивања. 

 Немачки.      7 листова

 1787. септембар 25, Петроварадин     тематска група 51 бр. 15
40. Захтев Апелационог суда у Петроварадину упућен Петровара-

динском магистрату за доставу извештаја о сирочади у Комуни-
тету (Pupilartabella) у року од 8 дана. Извештај треба да обухвати 
податке од 1782. до 1787. године, и да буде сачињен на основу 
сирочадског протокола.

 Немачки.         6 листoва

 1787. октобар 31, Петроварадин тематска група 53 бр. 1
48. Ратна канцеларија у Петроварадину упућује Петроварадинском 

магистрату списак особа припадника пешадијске регименте 
„Јохан Палфи“ за 1787. годину која садржи имена лица припад-
ника регименте која потичу из осталих наследних земаља. На по-
пису се налази име регрута Паула Грубера, родом из Петровара-
дина, а сада припадника пешадијске регименте „Јохан Палфи“.

 Немачки.           2 листа
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 1787. март 16, Петроварадин     тематска група 54 бр. 2
53. Ратна војна комиcија извештава Петроварадински магистрат о по-

треби да се за Шајкашки граничарски батаљон (који је био подређен 
Славонско-сремској генралној команди) купи не само 12 грла  коби-
ла, како је било већ планирано, него 38 кобила, које ће бити отпре-
мљене у Каћ, који је од 1769. године додат Шајкашком батаљону.

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 31, Петроварадин тематска група 56 бр. 1
56. Одобрење Дворског ратног савета у Бечу упућено Магистрату 

посредством Ратне канцеларије у Петроварадину да се начелни-
цима Медицинско-хируршке академије, протохирурзима и про-
фесорима дарује звање царско краљевског дворског саветника. 

 Немачки.          3 листа

 1787. април 12, Нови Сад   тематска група 61 бр. 15
85. Новосадски градски судија извештава Магистрат о позиву да се 

у новосадској градској кући позове Саломон Хиршл (Hirschl), 
јеврејски трговац, ради решавања неспоразума насталим са 
Јозефом Либманом (Liebmann), такође трговцем, 13. априла 1787. 
године. Расправи ће присуствовати његова екселенција, окружни 
комесар Јохан Бахо (von Bacho).

 Немачки.         2 листа

Кутија 15

1787. година

 1787. јануар 31, Петроварадин    тематска група 64 бр. 4
4. Ратна канцеларија у Петроварадину доставља Магистрату допис 

Новосадског магистрата од 29. новембра 1786. године којим се 
разматра жалба овдашњих воденичара, посебно Винћенца Лер-
ха. Лерх је најпре са својом воденицом прешао на новосадску 
страну, а потом је одвукао у Земун, а тужен је за неблаговремено 
достављање извештаја о томе.

 Немачки.           2 листа
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 1787. фебруар 28, Петров.  тематска група 64 бр. 5
5. Ратна канцеларија је затражила од Магистрата 28. фебруара 

1787. године објашњење ко је дозволио петроварадинским воде-
ничарима да поставе воденице поред понтонског моста. Од Ма-
гистрата је, осим тога, тражено да достави и имена воденичара 
чије су се воденице на Дунаву недавно откинулe и проузроковалe 
штету налетевши на ерарске и транспортне лађе. 

 Немачки.         6 листова

 1787. април 18, Петроварадин   тематска група 65 бр. 1 
17. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат 18. 

априла 1787. године да тренутно влада поскупљење и недостатак 
дрвеним материјалом, посебно у Славонији и Срему. Комуни-
тетски воденичари, Винћенц Лерх, Михаел Лерх и Јохан Михаел 
извештавају такође Магистрат да је за наредни период  неопход-
но обезбедити око 160.000 хиљада стабала дрвета који ће бити 
транспортовани ерарским транспортним лађама до свог одре-
дишта. Воденичарима је наређено да воде рачуна о својим воде-
ницама, јер у случају да се откину, наносе велику штету лађама 
које плове Дунавом. 

 Напомена: Трговина дрветом и даскама била је развијена у Кар-
ловцима, Броду и Земуну. 

 Немачки.         7 листова

 1787. април 30, Сексард  тематска група 65 бр. 2
18. Карл Капвари (Kapwáry), жупанија Толна, Угарска, извештава 

Петроварадински магистрат о околностима расправе која се до-
годила у случају спора између два уговором везана партнера: 
Мештл Mајеrа (Mayer) и Шаупа (Schaupp) против извесног Вегне-
ра (Wegner) из места Боњхад (Bonyhád), жупанија Толна, Угарска, 
11. фебруара прошле године. Судски спор је наступио међу уго-
ворним странама кад један од њих није испоштовао услове трго-
вине и транспорта дрветом за потребе Слободног војног комуни-
тета у Петроварадину, а претходно су се на њих обавезали. 

 Немачки.            1 лист

 1787. март 17, Боњхад  тематска група 65 бр. 3
19. Одговор туженог Вегнера (Wegner) из места Боњхад, жупанија 

Толна, Угарска, упућен Петроварадинском магистрату 17. марта 
1787. године изречен под заклетвом,  којим се потврђује да се у 
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току трговине и транспорта дрветом за потребе Слободног војног 
комунитета у Петроварадину није служио обманом, лукавством 
или неким недозвољеним радњама.

 Немачки.          1 лист

 1787. мај 23, Винковци  тематска група 65 бр. 4 
20. Мајор Симоновић из Винковаца упућује Петроварадинском ма-

гистрату обавештење Дворског ратног савета у Бечу којим се 
наређује славонско-сремским војним комунитетима да недоста-
так дрвета у Земуну, Карловцима, Петроварадину, Новом Саду и 
суседном Тамишком Банату надокнаде делом из овдашњих ко-
мунитетских шума, а делом се снабдеју од трговаца дрветом из 
оближњих земаља које су под турском управом. Наиме, ради се о 
тренутном недостатку 3.000 клафтера дрва, за чији транспорт до 
одредишта сносе одговорност сами комунитети.

 Немачки.            4 листа

 1787. мај 3, Нови Сад  тематска група 66 бр. 1
21. Градски судија из Новог Сада извештава Магистрат да ће се 

јавна лицитацији и продаја крчме Златна круна власнице Пара-
скеве Хаџић из Новог Сада, одржати 30. маја, у 3 сата поподне у 
Градској кући у Новом Саду.

 Немачки.           2 листа

 1787. мај 10, Митровица  тематска група 66 бр. 3
23. Извештај упућен из Сремске Митровице Петроварадинском маги-

страту 10. маја 1787. године којим се Магистрат извештава да ће се 
21. маја 1787. године одржати јавна лицитација и давање у закуп 
пустара (иберланда) у околини Чортановаца, Бешке и Бановаца.

 Немачки.            2 лист 

 1787. мај 16, Петроварадин  тематска група 66 бр. 4
24. Градски судија Јозеф Мештл, градски саветници Гашпар Шпи-

лауер и Зенебоген Матеј, у присуству писара Едуарда Диринга 
обавештавају Магистрат да је арендатор Градске крчме постао 
Фабијан Гребер, пивар, градски саветник и арендатор градске 
крчме на Горњој тврђави. Градска управа обавештава такође  да 
је Градску крчму на Горњој тврђави купио арендатор Фабијан 
Гребер за 1.000 форинти, а од тог износа је у обавези да исплати 
600 форинти у готовини, а преосталих 400 у четири месечне рате 
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и 6 процената камате на дуг.
 Немачки.          2 листа
 
 1787. јуни 2, Петроварадин   тематска група 66 бр. 5
25. Царска наредба (рескрипт Дворског ратног савета у Бечу) која 

датира од прошле године, прослеђена Магистрату на објаву 
којом се регулише трговина свилом из угарских земаља, посебно 
Ердеља, у немачке земље у условима где је произведена свила 
ослобођена царине приликом њеног транспорта.

 Немачки.           2 листа

 1787. децембар 17, Петров.  тематска група 65 бр. 5 
26. Бартололомеус Бертиг, надзорник шуме у Буковцу износи пред 

Магистратом своје оптужбе против полицијско-привредног 
управника из Буковца, Бергера, који је наредио да се посече 200 
клафтера дрва у буковачкој шуми, иако их није класификовао.   
Тридесет клафтера сеченог дрвета је било отпремљено за потре-
бе грејања градских пандура.

 Немачки.            2 листа

 1787. децембар 27, Петроварадин     тематска група 66 бр. 6 
27. Обавештење Карловачког магистрата упућено Петроварадин-

ском магистрату 27. децембра 1787. године у којем се наводи да 
се фабрика свиле из Карловаца измешта за Петроварадин, заједно 
са свим неопходним машинама, при чему је Магистрат обавезан 
да преузме трошкове од 146 форинти за трошкове транспорта.

 Немачки           2 листа

 1787. новембар 9, Петроварадин             б. с.
28. Први записник новоизабраног Магистрата након доношења Ре-

гуламента из 1787. године, донетим за Петроварадин, Земун и 
Карловце, којим војни комунитети постају привредни центри, 
насељени првенствено трговцима и занатлијама у којима ће се 
откупљивати и прерађивати пољопривредни производи узгајани 
на граничарским парцелама. Комунитети су након доношења 
регулатива остали потчињени Славонској генералној команди. 
Потписници наведеног записника су: градоначелник Игнац Ар-
гирус (Argirus), синдик Матеус Калан (Kallan) и градски саветни-
ци Пител (Pythel) и Зенебоген (Sennebogen).

 Немачки.      6 листова
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 1787. јули 27, Петроварадин             б. с.
29. Ратна канцеларија у Петроварадину извештава Магистрат 27. 

јула 1787. године да је по наређењу Дворског ратног савета об-
разована комисија којој је стављено у дужност да испита истини-
тост навода у оптужбама мајора Естерајхера (Östereicher) против 
синдика Јохана Рудолфа и осталих чланова градске управе.

 Мајор Естерајхер је 17. јула 1787. године у Новој Градишки по-
слао извештај Апелационом суду у Петроварадину у коме је из-
нео пуно оптужби и примедби на рад градског синдика Јохана 
Рудолфа и других чланова Петроварадинског магистрата. На ос-
нову извештаја може се закључити да је између Петроварадин-
ског магистрата и мајора Естерајхера, који је именован као мајор 
за комунитетског инспектора долазило до оштрих и честих суко-
ба. Инспектор Естерајхер у извештају наводи да је градски син-
дик Рудолф узурпирао власт у Петроварадину, да шири немир 
међу грађанством и уз помоћ својих истомишљеника у Градској 
управи одстрањује своје неистомишљенике.

 Немачки.      6 листова

 1787. јануар 3, Петроварадин             б. с.
30. Обрачун за војну 1785/86. годину, а тиче се Градске болнице у Пе-

троварадину (обрачун болничких прихода и расхода). Обрачун је 
прављен сваке војне године. Градска болница је остваривала при-
ходе од кадуцитета и одлазнине (Abfarts Geld), који је Магистрат 
уступао Болничком фонду. Приходи од кадуцитета и одлазнине 
износили су војне 1785/86. године 26 форинти и 26 крајцара. У 
Болнички фонд од новца добијеног за продату заплењену робу и 
од новчаних казни  ушли су војне 1785/86. године 32 форинте и 
30 крајцара. Болнички фонд је имао и ставку „посебна примања“ 
(Extraordinaria). Поред тога, Магистрат је уступао Градској бол-
ници и новац добијен од наплаћених казни од комунитетских 
становника (тзв. Confiscationgeld и Strafgeld).

 Немачки.            10 листова

 1787, б. д., Петроварадин              б. с.
31. Рескрипт Дворског ратног савета у Бечу прослеђен Славонско-

банатској генералној команди о новој уредби којим се регулише 
транспорт поште у редовном поштанском саобраћају писама из 
Петроварадина у Нови Сад. Овим актом даје се до знања да су 
обавезни да испоштују будуће нове законске регулативе садржа-
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не у 10 тачака нове законске уредбе.
 Немачки.           3 листа
 
 1787. новембар 26, Петроварадин             б. с.
33. Магистратско судско веће било је према Регуламенту из 1787. го-

дине дужно да установи и води сирочадски протокол. Крајем сва-
ке године Магистрат је на основу протокола састављао извештај 
о сирочади у Комунитету (Pupillartabella) и слао га Апелационом 
суду. Дворски ратни савет у Бечу је 26. новембра 1786. годи-
не у 15 тачака законске уредбе посебно разматрао „сирочадско 
питање“ и о томе известио Петроварадински магистрат. 

 Немачки.           2 листа

 1787. октобар 31, Петроварадин             б. с.
 35. Приходи од заната и трговине за војну 1786/87. годину (обрачун 

еснафских прихода и расхода). 
 Немачки.           2 листа

 1787. јуни 6, Петроварадин              б. с.
53. Тарифа такси за прелазак преко реке (Überfuhr Geld) од Перле-

за до Титела и обрнуто достављена од магистратских власти 17. 
маја 1787. године. Ценовником је утврђена сума новца која мора 
бити уплаћена превозом, првенствено стоке и запрежних кола.

 Немачки.          1 лист
  
 1787. јули 1, Петроварадин                  б. с.
57. Листа дезертера пешадијске регименте Принца Естерхазија на-

стала 1. јула 1787. године. 
 Немачки.           1 лист
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

А

Амберлинг (Amberling) Франц, 
одбегли писар у војној
благајни  6/18;

Андрејевић, управник поште у 
Петроварадину 1/44;
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Фердинанд” 6/12;

Мартиновић Јован, сирочадски отац 
4/1;

Мартиновић Јозо, млинар из 
Петроварадина 5/174;

Марцибањи (Marczipan) Иштван, 
гроф, властелин Каменице 2/83, 
85;

Матезен, барон, заповедник 
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Славонске војне границе 5/72, 93, 
245, 6/19, 20, 21, 22, 60, 62, 66, 69, 
70, 106, 109, 111–113, 115–118, 
152, 156,157, 158, 159, 7/2, 37, 72, 
107, 115, 112, 167, 168; 8/27, 61, 
81, 196; 

Мермешан Филип, затвореник 11/21, 
32; 

Мерси, гроф, заповедник Славонске 
војне границе 2/52, 83; 123, 133; 
4/139;

Мерцена (Merzena) Матија,  
становник Петроварадина 1/42, 
5/167, 168,

Мештл Јозеф, градски саветник и 
судија 7/4, 7/196; 208; 10/73, 94; 
13/1, 44, 15/24;

Мештл Јозеф (Mestl), обућар 5/213;
Милер, поштар 1/48;
Милер (Miller) Николас, становник 

Новог Сада 12/77;
Минаши (Minasi), трговац из Новог 

Сада 3/199;
Миндл (Mündl), ковач из 

Петроварадина 1/56;
Миндл (Mündl) Ана Марија, вереница 

 1/56;
Михаел Јохан, воденичар 15/17;
Михаел Симон, војник 13/110;
Михајловић, удовица 12/7;
Михајловић Димитрије, саветник из 

Сремских Карловаца 12/7;
Михоковић, пуковник 2/87;
Мозер (Moser) Јоханес, градски 

судија 1/6;
Молдован Јохан, арестант 11/12;
Молишић Манда, судска расправа 

после њене смрти 9/59;
Мунћан Јохан, преступник 11/14, 34;
Мушкатировић, становник Новог 

Сада 8/61;

Н

Навратик,  становница Новог Сада 
2/26;

Нако Теодор, трговац из Новог Сада 
12/40;

Ненадовић Павле, митрополит 3/198, 
4/5;

Нехем (Нем) Јохан Кристијан, 
барон, заповедник, генерал 
Петроварадинске тврђаве, 
командант у Петроварадину 1/1, 21;

Николић Димитрије, трговац 12/44;
Ниренхојзер (Nirenhausser) Георг, 

гостионичар 3/176;
Нојгебауер Марта, бабица 9/118;
Ноје (Noye) Фридрих, градски судија 

1/41, 1/48, 90; 2/112, 114, 120, 133, 
138, 141, 145; 3/73, 84, 97, 98; 4/6, 
9,  224; 5/109, 176, 288; 

Нојханг (Neyhang), војни судија 1/81;

О

Огњановић Мишко, заставник 
Петроварадинске пешадијске 
регименте 2/106;

Оребић Иван, свештеник 12/77;
Орсат (Orsatt) Антони, сведок 1/99;
Остнер Фердинанд, учитељ у Чешкој 

3/248;
От (Ott) Конрад, бравар из 

Петроварадина 1/83;
От Ана Марија, рођена Клингер 3/31;

П

Павел Јохан, дезертер 11/17;
Павле Никола, писар 6/78;
Пајнингер (Peinninger) Јохан, бравар 

1/44, 48, 106;
Палхорн (Pallhorn) Франц, синдик 

Горње Шлезије 3/123;
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Папошек Јозеф, оџачар из 
Петроварадина 5/288;

Папушек Франц, оџачар из 
Петроварадина 6/54, 10/90;

Пеликан Мишко, становник 
Петроварадина 2/40;

Пелтингер (Pöltinger) Тереза, 
становница Петроварадина 1/90;

Первизовић Јуро, градски саветник 
10/22, 23, 28;

Петричевић Мата, контрибуент 7/68;
Петричевић Мато, сведок 4/210; 
Пиндерић Мате, становник 

Петроварадина 7/179;
Писингер (Pissinger) Јохан, становник 

Петроварадина 12/77;
Писингер Ана, становница 

Петроварадина 12/77; 
Пител (Pythel), градски саветник 

15/28;
Пјачиновић Паул, дућанџија 6/15;
Попић Антон, превозник 13/72;
Поповић Гаврило, парох из Новог 

Сада 5/164;
Поповић Јаша, превозник 13/72;
Поповић Марија, становница 

Петроварадинског Шанца 5/164;
Поповић Павле, становник 

Петроварадинског Шанца 5/164;
Прингер Јохан, становник 

Петроварадина 2/16;
Пурчер Андреас, градски синдик 

7/68;
Пфајфер (Pfeiffer) Михаел, гробар из 

Петроварадина 5/170;

Р

Раблин Барабара рођенa Шилер, 
становница Петроварадина 5/172;

Рабхаусл (Raabhaußl), Фердинанд, 
учитељ из Чешке 4/128;

Рајнхард (Reinhard) Јоахим, 
становник Петроварадина 1/106;

Рајнхарт Јоахим, сведок 5/109;
Рајхолц Мелхиор, обућар 9/122;
Рауш Кристијан, пекар 

из Петроварадина 13/12;
Рахлицер (Rachlizer), сапунџија 10/19;
Редеј (Rhedej) фон, гроф 1/61;
Редер Јохан, оџачар из Панчева 6/14;
Рекмајер Леополд, хирург 

из Петроварадина 4/ 88;
Ременар Мишко, становник 

Петроварадина 7/14;
Рехнер (Rechner) Антон, поштар из 

Великог Бечкерека 5/173;
Римлер (Rimmler) Б., становник 

Нирнберга, Немачка 9/1;
Ролфзен (Rolfhsen) Јозеф, градски 

синдик и писар 7/115;
Роса Јован, трговац 6/21;
Роса Стефан, становник 

Петроварадина 6/21;
Ротмунд Ана Марија, становница 

Петроварадина 5/201;
Рудолф Јохан Хајнрих, градски 

синдик 7/192, 196; 10/32, 36, 48; 
13/63; 15/29;

С

Сарага Антон, сведок 5/109;
Северин Игнац, сапунџија 2/16, 27, 

32, 40, 43, 44;
Селешковић Лоренц, арендатор 

градског кантара у Мајурима, 
трговац брашном 5/244;

Сечујац Ђорђе, заставник пешадијске 
регименте 2/106;

Симоновић, мајор из Винковаца 
15/20;

Стојковић Марта, удовица из Новог 
Сада 11/14;

Стојковић Петар, становник 
Петроварадина 11/32;

Сузанчић Матија, градски саветник 
из Петроварадина 3/144;
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Супанец, аудитор 9/124; 12/125;
Супановић, коњички капетан 9/81, 83; 

Т

Тајфел (Taifel) Николас, колар из Бача 
3/30, 46;

Татамировић Алекса, пандур 2/87;
Теглер Петер, становник 

Петроварадина 3/73;
Темеринац Михајло, ченејски 

свештеник 1/21;
Терезија Марија, царица 5/229, 6/3;
Титлхофер (Titlhofer) Јозеф, 

фрањевац 5/176;
Тумпфер (Tumpfer) Михаел 4/116;

У

Улрих Вагнер, становник 
Петроварадина 9/59;

Ундорт Штефан, сирочадски отац 4/1;
Уфл, барон 1/31;

Ф

Фајхтенауер Марија Ана, бабица 
9/118;

Фендар (Fendar) Барбара, Угарска 7/152;
Филип (Philip) Софија, удовица, 

становница Петроварадина 2/104, 
116, 119;

Филиповић Мартин, становник 
Петроварадина 4/224;

Фојштенауер (Fäustenauer) Ана-
-Марија, бабица 14/4;

Фоланд Јохан, крчмар 13/151;
Франчић Франц, градски саветник 

3/260, 4/70;
Фридингер (Fridinger) Јозеф, поштар 

9/85;

Фридингер Јохан, малолетник 11/84;
Фридл (Friedl), црквени 

администратор 8/118;
Фурјаковић Јохан, комунитетски 

хирург 9/116,12, 27; 12/88, 13/85; 
14/1, 2;

Х

Хазенфелд (Hasenfeld), књиговођа 
Дворског војног већа 6/19;

Хајгл (Heigl) Јакоб, гробар из 
Петроварадина 2/104;

Хајдегер (Heidegger), службеник 12/84;
Хајл (Hajll) Игнац, велики судија 

1/14;
Хајниш Карл, хирург из Оравице 

12/132, 12/138;
Xаниш (Hannisch) Венцел 10/22, 23;
Ханух Каспар, градски судија 11/33;
Хартингер (Hartinger) Франц, пивар 1/82;
Хартман Антон, становник 

Петроварадина 2/11;
Хаџић Параскева, власница крчме из 

Новог Сада 15/21;
Хелфер (Helffer) Јохан Михаел, 

сведок у суду 1/90;
Хелфрајх (Helfreich), барон, 

подмаршал, петроварадински 
командант, инспектор 
Петроварадинске граничарске 
регименте 1/22, 44, 48, 61;

Херцог Адам, војник 6/159;
Хилф, мајор, градоначелник Пеште 

13/21;
Хиршл (Hirschl) Саломон, јеврејски 

трговац 14/85;
Хиршл Јакоб, трговац из 

Петроварадина 3/137;
Хоенруфер (Hochenrufer) Антон, 

контрибуент 1/41;
Холфелдер (Holfelder), грађанин 

Петроварадина 2/133;
Холцер (Hollzer), канцелистa 6/41;
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Хорват, провизор (настојник) 2/83;
Хорват (Horvath), месар 9/10;
Хупка (Hupka) Кристофор, царски 

саветник 7/70;

Ц

Цветковић Марко, грађанин 
Петроварадина 9/59;

Ч

Чарнојевић (Czernovich) Арсеније, 
властелин у Футогу 2/123;

Чауш Јозо, овдашњи контрибуент 
13/110;

Чех, опуномоћеник из Вуковара 
11/75;

Чома (Tschoma) Мартин, преступник 
5/166;

Чуаш Јулиана, овдашњи контрибуент 
13/110;

Ш

Шалић Тома, оштрач ножева из 
Карлштата 7/70;

Шанић (Schanitz) Барбарa рођенa 
Швајновић 3/88;

Шварц (Schwartz) Јозеф, сведок 
у суду 1/99;

Шилауф (Schilauf) Јакоб, становник 
Петроварадина 1/6;

Шилер (Schiller) Тереза 5/172;
Шилер Јозеф, контрибуент из 

Петроварадина 5/172;
Шилингер (Schillinger) Ана Марија 

6/48;
Шимоњи (Simonyi) Јанош, провизор 

3/30, 46;
Ширмбрант (Schirmbrand) Јохан 

Михаел, сирочадски отац 4/1;
Ширмбрант (Schirmbrandt) Јохан, 

болнички хирург 5/109;

Шислер (Schihsler) Самуел, војник 
2/100;

Шлецер (Schlötzer) Јохан Хајнрих 
фон, виши војни комесар 1/73, 89; 
4/99, 139; 5/76, 93, 126, 127, 128; 
6/13, 67;

Шмит, вицекаплар 12/112;
Шмит Марија Ана 3/1;
Шмит Михаел, преступник 13/142;
Шмитфелд (Schmiedfeld) Еуген, 

официр 12/22;
Шојерман (Scheuermann) Јохан, 

дворски агент из Беча 3/94;
Шок (Schock) Антон, становник 

Петроварадина 2/1;
Шок (Schock) Франциска, становница 

Петроварадина 2/1;
Шпилауер (Schpillauer) Лоренц, 

пивар, градски саветник градски 
судија, управник петроварадинске 
Болнице 2/53, 2/116, 4/22, 29, 66, 
68, 115; 5/146;

Шпилауер Гашпар, градски саветник  
8/186, 11/12; 13/44, 110; 15/24;

Шпилауер Катарина, супруга пивара 
4/22, 29, 4/115;

Шритерер (Schridterer), ременар из 
Петроварадина 4/1;

Штегер, доктор из Ваца 11/80;
Штегер (Steger) Каспар, столар из 

Петроварадина 2/43;
Штекл (Steckel) Георг, виши учитељ 

10/83;
Штокер (Stocker) Балтазар 10/22, 23;
Штрасер Розалија, становница 

Петроварадина 3/145;
Штурм (von Sturm), барон 9/80;
Штурмер (Sturmer) Филип, поручник 

пешадијске регименте 13/136;
Шулиан (Schulian) Јозеф, шнајдер 

10/19;
Шулц (Schulz), генерал 2/50;
Шустер (Schuster) Антон, градски 

саветник 2/133;
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ГЕОГРАФСКИ  РЕГИСТАР

А

Алибеговац, 12/118;
Апатин, 5/224;
Арад, 6/156, 11/25, 11/64;
Аустрија, 5/229, 5/248, 6/17, 10/27, 

11/34 13/45;
Аустријска монархија, 3/186, 6/3, 

10/44, 11/96, 13/38, 13/40, 14/21;

Б

Баварска, 5/229;
Бач, 3/30, 3/46;
Баја, 1/14, 1/15;
Банат, 2/26, 15/20;
Бановци, 15/23;
Бачко-бодрошка жупанија, 1/73, 2/12, 

8/98;11/14, 102;
Батина, 5/224;
Бенковец (жупанија Зала), 12/84;
Беч, 1/15, 22, 24, 51, 61, 2/106, 113, 

123, 3/87, 94, 198, 199, 4/21, 160, 
5/109, 148, 220, 224, 229, 6/3, 7, 19, 
21, 100, 102, 7/70, 72, 91, 140, 168, 
8/89, 118, 208, 9/74, 75, 78, 80, 99,  
128, 10/80, 64, 65, 11/68, 71, 13/24, 
32, 48, 53, 54;

Београд, 1/44, 4/68, 4/115; 
Бертолдсхофен (Баварска), 13/142, 

13/147;
Беочин, 1/1;
Бешка, 15/23;
Бјеловар, 9/154;
Босна, 1/51;
Брно (Brün), 6/18; 
Будим, 1/73, 5/224; 14/16;
Буковац, 1/1, 2/144, 4/21, 196, 222, 

5/166, 220, 12/118, 13/7, 13/8, 72, 

73, 74, 75;
Буковина, 8/176;

В

Вараждин, 5/161;
Вац, 11/80, 87, 88;
Велика Кикинда, 6/156, 40, 
Велики Бечкерек, 4/39, 84, 5/173, 

6/156;
Винковци, 7/156, 9/56, 10/20;74, 75, 

76; 78, 12/103, 13/99, 15/23;
Вирцбург, 7/152;
Вршац, 3/1, 6/156;
Вуковар, 6/156, 11/75;

Г

Галиција, 9/100, 10/7, 12/117, 13/140;
Горња Лужица, грофовија 

(Саксонија), 5/162;
Горња Тврђава, 15/24;
Градиште, 11/64;
Грађанско острво, 5/158;
Грос Сигет (Groß Szigeth), 5/158;

Д

Далмација, 5/161;
Дунав, 1/1, 89, 3/173, 5/128, 131; 158, 

161, 224, 229, 6/37, 8/185, 13/40, 
55;

Е

Ердељ, 2/50, 10/3, 7, 18, 69, 11/32, 
15/25;

Естергом, 13/143, 147;
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З

Земун, 1/90, 5/167, 168, 131, 6/156, 
7/107, 8/185, 9/80, 10/88, 11/64, 66, 
99, 13/67;

И

Италија, 3/199, 8/108;

К

Каменица, 1/1, 2/83, 85, 139, 148, 
4/222, 5/131, 8/181, 10/93, 12/84;

Карловци (Сремски Карловци), 
1/1, 2/139, 3/88, 4/21, 5/220, 
6/156,10/85, 11/33, 79, 12/84, 13/43, 
58, 67, 15/17, 20;

Карлштат (Карловац), 7/72, 128;
Констанц (Konstanz, Constance) град 

на Боденском језеру, 11/75;
Корушка, 8/119;
Кремона (Ломбардија), 6/60;
Крчедин, 1/1;

Л

Лединци, 1/1;
Леополдштат (Аустрија), 1/73;
Лика, 6/156;
Линц (Аустрија), 12/9;
Липа, 6/156;
Липова, 11/32;
Ломбардија, 6/18;
Лугош, 6/156;

М

Магдебург, 5/224;
Мајури (Лудвигов дол), 1/27, 2/32, 43, 

44, 114, 120, 150, 3/11, 13, 68, 69, 
171, 246, 4/23, 5/109, 120, 197, 244, 
6/1, 115, 9/115, 117, 10/75, 13/75;

Македонија, 13/19;

Марбург, 13/136;
Митровица (Сремска Митровица), 

6/156, 10/80, 94, 95, 11/65, 15/21;
Моравска, 7/18, 8/119, 13/147;
Мохач, 5/224;

Н

Нађ Сент Миклош, 3/1;
Немачка, 5/173;
Нештин, 5/131;
Нирнберг, 9/1;
Нови Бановци, 13/13;
Нова Градишка, 9/120, 10/117, 13/6, 

8, 72;
Нови Карловци, 12/42;
Нова Паланка, 9/120;
Нови Сад, 1/14,15, 2/26, 87, 109, 

3/145, 173, 199, 5/164, 8/61, 10/91, 
14, 11/75, 100, 12/40, 12/118, 13/18, 
30, 14/85, 15/20, 21, 31;

Ново Село, 5/224;
Новосадско острво, 5/158;

О

Опово, 5/131;
Оравица, 12/132;
Осијек, 1/15, 81, 2/52, 123, 3/4, 55, 84, 

88, 191, 4/19, 21, 81, 99, 4/160, 161, 
196, 5/62, 119, 120, 126, 127, 128, 
132, 135, 137, 147 –149, 162, 163, 
166, 173, 195, 204, 208, 215, 220, 
238, 242, 245, 248, 6/1–3, 5, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 17–21, 41, 60, 64,65, 
67, 69,70, 78, 109, 111–116, 122, 
152, 157–159, 180, 182, 7/40, 70, 
107, 109, 115, 121, 122, 125, 126, 
128, 131, 140, 150, 151, 161, 167, 
172, 10/1, 46, 12/28, 40, 13/15, 17, 
19, 52;
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П

Паланка, 5/131, 6/156, 66;
Панчево, 5/131, 6/14, 156, 13/39;
Пасау (Passau), 5/229;
Перлез, 5/131;
Петроварадин, 1/1,2, 14, 15, 2/4, 16, 

17, 2/139, 3/1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 
30, 31, 33, 37, 44, 55–58, 67, 69, 
70, 71, 93, 97–99, 101, 104, 112, 
125, 129, 131, 132, 135, 138, 140, 
144–146, 151, 159, 160, 170, 171, 
173, 176, 186, 190, 191, 197–199, 
201, 246, 248, 260, 4/1, 2, 6, 9, 18, 
22, 23, 27–29, 55, 62–64, 66, 68, 70, 
88, 99, 115, 116, 129, 134, 136–138, 
165, 195, 196, 197, 210, 224, 5/20, 
49, 60, 72, 75, 76, 78, 93, 94, 109, 
113, 127, 128, 131, 133, 146–148, 
150, 162–163, 167, 169, 170, 172, 
174, 176, 188, 195, 201, 204, 208, 
213, 215, 224, 229, 232, 238, 244, 
245, 246–248, 288, 6/3, 5, 7, 13, 15, 
18, 20–22, 33, 42, 43, 48, 54, 62, 
65, 66, 69, 78, 80, 105, 106, 110, 
113,114, 158, 159, 178, 180, 7/2, 4, 
14, 17, 37, 68, 73, 91, 130, 131, 139, 
152, 156, 172, 179, 192, 196, 208, 
8/26, 27, 61, 63, 81, 83, 85, 86, 89, 
111,118,119, 128,129, 132, 137, 176, 
182, 184, 185, 186, 187, 189, 196, 
197, 209, 9/2, 10, 38, 52, 55–57, 
74, 75, 78, 80,81, 83, 85, 86, 89, 
93–95, 97, 98, 100, 101, 106, 115, 
116, 118–120, 122–124, 126, 128, 
134, 138,  143, 151, 10/1, 3, 5–7, 9, 
10, 13–15, 17–19, 22, 23, 25, 27–30, 
32, 36, 44, 48, 62–65, 67, 69, 70, 74, 
76, 77, 79, 82–86, 88, 90, 91, 11/2, 
14, 17, 25, 27, 32, 34, 47, 61, 62, 65, 
67, 68, 70, 71, 77, 79, 94, 96, 101, 
102, 12/3, 7, 21–23, 28, 40, 42, 44, 
63, 71, 73, 74, 76, 77, 84–86, 88, 
102, 112, 117, 125, 127, 132, 138, 

13/1–4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 22, 25, 27–30, 33–40, 44, 46, 
48, 49–58, 60–64, 66–69, 72–76, 80, 
81, 84, 85, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 
107, 108, 110, 114, 127, 131, 136, 
140–143, 145, 147, 151, 14/1–4, 11, 
13, 16, 21, 40, 48, 53, 56, 15/4, 5, 
17, 20, 24–31, 33, 35, 53, 57;

Петроварадински Шанац, 2/137, 
5/164;

Пешта, 1/15, 99, 13/21, 24;
Пожун (Pressburg) 1/25, 6/20;
Пожунски дистрикт, 1/93;
Праг, 6/18;
Предграђе Петроварадина, 1/83, 

2/119, 122, 6/48;

Р

Рача, 11/64;
Ремета, 3/198;
Ријека, 7/128, 129;
Роков дол, 2/119, 122, 3/91, 146, 5/109, 

120, 197, 6/115, 7/129, 139, 10/62;
Русија, 1/51;

С

Салцбург, 5/229;
Сегедин, 1/15, 5/168, 11/64;
Сексард (жупанија Толна), 18/18;
Сентомаш (Србобран), 12/24;
Сисак, 11/64;
Славонија, 1/24, 4/137, 138, 139, 5/60, 

161, 6/66, 119, 11/75,13/72; 
Славонски Брод, 11/64, 15/17;
Сланкамен, 1/1, 12/42;
Слап, 5/247;
Сомбор, 9/94, 11/64;
Србија, 7/179;
Срем, 1/1, 24, 4/137, 138, 139, 5/20, 

6/66, 8/98, 119, 15/17
Стара Градишка, 10/80, 13/8, 74;
Сурдук, 5/131;
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Т

Темерин, 1/14, 21;
Темишвар, 1/89, 3/1, 4/39, 84, 5/173, 

6/156;
Тирол, грофовија, 7/17, 10/5; 
Тител, 5/131;
Толна, 5/224;
Транџамент, 3/132;
Трст, 10/27;
Тузла, 1/51;
Туропоље (Загребачка жупанија), 

5/60;
Турска, 3/199, 5/204, 245, 6/22, 7/179;

У

Угарска, 3/85, 5/288, 6/21, 54, 17, 
7/152, 10/3, 5–7, 18, 90, 13/20;

Унутрашњи град, 5/109, 126, 6/15, 16, 
80;

Ф

Фелдвар (Fӧldvár), 5/224;
Фортификацијско острво, 5/158, 7/37; 

(Инжењерско острво на Дунаву),
Фрајбeрг (Моравска), 4/128;
Фрушка гора, 7/150;
Футог, 2/123;
Футошко властелинство, 1/21; 

Х

Хопово, манастир, 4/6; 
Холандија, 8/208;
Хрватска, 5/161;

Ц

Црна Гора, 1/51;

Ч

Чаково, 6/156;
Чанад, 6/156;
Чента (Леополдово), 5/131;
Черевић, 5/131;
Чешка, 3/248, 4/128, 5/248, 9/100, 

10/27;
Чонград, 1/15;
Чонградска жупанија, 1/15;
Чортановци, 15/23;

Ш

Шаренград, 1/90, 4/67;
Шид, 6/156;
Ширине, 5/238;
Шкофија Лока (Lokopolis, Крањска), 

6/100, 7/70;
Шлезија, 3/123, 7/18, 8/119, 10/27;
Шопрон, 6/2;
Шопронски дистрикт, 1/93;
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А

Aктивна и пасивна дуговања 
1/58, 7/196, 208;

Aлкохолна пића 1/68;
Aпотекари 3/159;
Aпотеке 9/106;
Aренда градских кантара 3/67, 68;
Aренда / закуп 1/74, 2/53, 135, 4/160, 

6/15, 9/94 10/91, 15/23;
Aрендатори 6/16, 13/17;
Aрхиђакон 5/20, 8/129, 180, 12/77;
Адвокат 8/61;
Алиментације 12/7;
Апелациони суд 12/85, 13/57, 58, 60, 

62, 63, 65, 85, 98, 14/40, 15/29, 33;
Арадска епархија 6/156;
Арендатори градске крчме 6/15, 

10/94, 13/18, 44, 15/24;
Арестанти (затвореници) 11/12, 27, 

32, 34;
Архива Петроварадинског магистрата 

1/14;
Асесор 2/137;
Атестат 2/138;
Аудитор 8/61, 10/28, 48; 
Аудиторијат Славонске генералне 

команде у Осијеку 2/106, 3/88;
Аустрија 1/73, 7/17;
Аустријанци 7/139;
Аустријска монархија 3/186;
Аустријски закони 8/119;

Б

Бабице 3/145, 9/118, 14/1, 4;
Баварска 13/147;
Банат 2/26;
Барон 3/198, 4/99, 5/76, 93, 126, 

245, 6/19, 21, 22, 60, 62, 66, 109, 
111–113, 115–118, 152, 156, 158, 
159, 13/131; 

Батаљон „Његово величанство 
Фердинанд” 6/12;

Бачвари 6/1;
Бачварско еснафско удружење 6/1, 

12/73;
Бачка жупанија 1/73, 2/12;
Бачка епархија 6/156;
Бачки провизор 3/46;
Бележник 2/138;
Бербери 6/17, 9/116;
Бећари 2/112, 3/93, 6/69, 8/63, 89, 

10/19;
Бећарска главарина (Schutz Geld) 

2/112, 10/19;
Бискуп 6/41;
Благајна Градске болнице 3/1;
Благајна градског Магистрата 2/116, 

3/132;
Благајна Коморског провизората 1/7;
Болничка зграда 3/125;
Болнички приходи и расходи 2/11, 

116, 4/24, 6/109, 152, 8/132, 9/74, 
13/80;

Болнички фонд 2/11, 116, 3/125, 
6/109, 15/30;

Браварски мајстор 1/44, 48, 3/129 ;
Брак 1/6, 56, 2/8;
Брачни уговор 1/6, 51, 2/8;
Брашно 2/39, 7/179;
Бродска граничарска регимента 

12/103;
Бродски саобраћај 10/13, 15; 
Бродски уред у Новом Саду 13/30, 33;
Број крава и коња у Петроварадину 

3/4;
Будимска епархија 6/156;

ПРЕДМЕТНИ  РЕГИСТАР
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Будимски дистрикт (Ofner District) 
1/93;

Буковац 5/166;
Буковачке шуме 15/26;
Буковачки Немци 13/75;

В

Велико ратно острво 5/158;
Веронаука 6/41;
Викар 3/37, 112, 4/27, 5/20, 8/180;
Викарни службеник 2/119, 3/146, 

7/129;
Вино 1/68, 3/92, 6/117;
Виноградарство 3/138;
Виногради 2/139, 5/238, 12/118;
Више земаљске власти у Осијеку 

2/110, 111, 135, 3/5, 13, 68, 7/131; 
Виши војни комесар 1/73, 89, 4/99, 

5/76, 6/13;
Виши учитељ 5/135, 6/33, 42, 10/78;
Власи 11/25, 42;
Властелин Каменице 2/83, 85, 145;
Каменичко властелинство 2/138, 141, 

144, 146, 4/160, 5/150, 5/161;
Водени саобраћај 5/224;
Воденице 2/146, 4/160, 5/161, 13/40, 

151;
Воденичари 5/174, 13/55, 15/4, 5, 17;
Војна болница 13/98;
Војна команда у Ердељу 2/50;
Војна санитетска комисија у Петров. 

2/50, 6/115;
Војни канцелиста 2/100;
Војни комесар 3/71, 4/81, 6/67; 
Војни комунитет у Броду 4/222;
Војни комунитет у Винковцима 4/222;
Војни комунитет у Градишки 4/222;
Војни комунитет у Земуну 4/222, 

5/220, 11/99;
Војни комунитет у Карловцима 4/222, 

5/220;
Војни комунитет у Митровици 4/222;
Војни комунитети 2/113, 15/28;

Војни магацин 2/109, 8/196; 
Војни службеници 4/28;
Војни суд у Петроварадину 1/74;
Војни судија 1/81;
Војни судови 12/102;
Војска 1/71, 2/123, 5/174, 204, 7/17, 

18, 8/26, 83, 13/110; 
Воскар 5/20;
Воштане свеће 3/160;
Врховна команда у Славонији 

и Срему 4/138;
Врховни комесар славонско-сремских 

војних комунитета 13/16;
Вршачка епархија 6/156;
Вурмова пивара 1/74, 81, 82, 96, 2/53;

Г

Галиција 9/100, 10/7;
Гарнизонски суд у Петроварадину 

2/87, 100, 3/246, 8/61, 9/52, 11/14; 
Генерал 2/50;
Генерал-мајор 8/98, 111, 118, 176, 182, 

185, 187, 9/119, 12/7;
Генерална команда у Петроварадину 

2/100, 5/188, 7/72, 107, 8/176, 182, 
185, 10/1, 11/71, 12/28, 138, 13/101, 
14/2;

Генералштаб 1/80;
Главна благајна Границе 1/24, 3/73; 
Главно еснафско удружење 3/85, 

5/288, 9/38;
Главна рачунска књига 1/29;
Годишњи приходи еснафских 

удружења 12/63, 64, 73, 74;
Годишњи рачун Градске управе 13/3;
Градоначелник Петроварадина 15/28;
Градоначелник Пеште 13/21;
Градска благајна 2/104, 3/68, 69, 101, 

135, 145, 173, 4/1, 21, 24, 5/188, 
232, 7/14, 8/189, 12/9;

 Градска болница у Петроварадину 
1/90, 2/1, 11, 116, 3/125, 159, 260, 
4/24, 6/114, 7/125, 152, 9/74, 13/80, 
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15/30;
Градска крчма 3/170, 8/26, 27, 132;
Градска кућа у Новом Саду 3/191, 

199, 15/21;
Градска кућа у Петроварадину 

2/133;3/201; 
Градски доприноси 2/114;
Градски рачун 8/63;
Градски савет 1/27, 31, 3/6, 67, 197, 

4/63, 70, 5/128, 9/115, 15/24;
Градске пећи за производњу цигле 

4/63, 10/95;
Градске привилегије / имунитети 

1/14, 3/73;
Градски капелан 12/62;
Градски комесари 2/133;
Градски писар 4/70, 6/18, 7/115, 9/56, 

10/32, 13/58, 15/24;
Градски порез 2/114;
Градски рачуни 2/135, 3/68, 171; 
Градски савет 1/27, 2/112, 114, 138, 

141; 5/188, 224, 10/22;
Градски саветник 1/27, 31, 2/83, 87, 

114, 3/33, 56, 144, 4/18,  24, 6/156, 
7/4, 68, 196, 208, 8/184, 186, 189, 
9/2, 10/22, 36, 48, 11/12, 84, 13/1, 
17, 44, 110, 114, 15/24, 28;

Градски синдик 3/123, 7/68, 115, 192; 
8/181, 9/56, 81; 10/32, 36, 48; 11/17, 
25, 32; 13/58, 63, 75; 15/28, 29;

Градски судија 1/27, 29; 2/82, 87, 112, 
113, 120, 122, 133, 138, 141, 144, 
145, 3/73, 5/176, 7/4, 192, 196, 208, 
9/2, 38, 10/22, 29, 69, 73, 91; 11/33, 
12/21, 13/1, 62, 110, 14/85, 15/21, 
24;

Градски хирурзи 2/11, 4/88, 5/109, 
6/17, 114, 116; 8/187, 9/116, 117; 
11/27, 47; 12/88, 132, 138, 13/80, 
14/1, 2, 3;

Грађанско острво 5/158, 7/37; 
Грађанство 1/14, 27, 2/112, 8/63, 89; 

9/57 10/19;
Грађевинска дирекција 13/49;

Граничари 5/204, 9/106, 154;
Гранична војна служба у 

Петроварадину 1/80;
Гробар 2/104, 5/170;
Гроф1/61, 2/52, 83, 133, 3/55, 4/139;
Грунтовни порез 2/113;
Грци 2/83, 85;
Грчки језик 6/70, 8/176;
Гулдени 2/16;

Д

Дворска комора у Бечу 1/1, 8/208;
Дворска коморска комисија 1/1, 7; 
Дворска канцеларија Угарске и 

Ердеља 9/86, 10/3, 6, 17, 11/62, 
13/2, 22, 32, 35, 48;

Дворске коморска дирекција 1/10;
Дворски агенти из Беча 3/93;
Дворски ратни савет у Бечу 1/22, 24, 

27, 51, 113, 2/26, 100, 106, 134; 
3/85, 87, 94, 198, 4/99, 5/131, 220, 
229; 6/3, 5, 19, 22, 33, 60; 7/2, 107, 
150, 151; 8/119, 181; 9/74, 75, 86, 
97, 106, 118, 122, 123; 10/44, 63, 
77, 80, 11/64, 65, 68, 71; 13/2, 10, 
32, 35; 14/11, 56; 15/20, 29, 33;

Дезертери 2/100, 7/18, 11/17, 101;
Делегирани војни суд 5/195, 8/128, 

9/55, 59, 74, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 
89, 95, 119, 124, 126, 128, 134, 138, 
151; 10/28, 30, 31, 32, 36, 46, 65, 
77, 82, 84; 11/75, 77, 84, 88, 96; 
12/3, 102, 117, 125, 132, 138; 13/51, 
53, 54, 76, 81, 84, 96;

Депозитна благајна 11/94;
Диплома мајстора 1/44;
Дневнице службеника 1/15;
Донаторство 4/27;
Државна благајна (ерар) 3/67, 11/62, 

14/11;
Државни кредитни завод у Бечу 

7/140;
Државни службеници 14/1;
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Друмови у Комунитету 13/47;
Дуговања према Сирочадској 

благајни 1/74;
Дућанџије 2/145, 6/15;

Ђ

Ђаковачка бискупија 6/111;
Ђаковачки бискуп 6/111;

Е
 
Евиденциони лист о асентирању 1/93;
Емигранти 8/176;
Епидемија 6/115;
Ердељ 10/7;
Еснафска удружења 3/84, 8/137;
Еснафске привилегије 3/55, 84, 85; 

Ж

Жалбе 3/88;
Животне намирнице 5/204;
Житарице 2/111, 13/137;
Жупанијска генерална конгрегација 

1/14;
Жупанијска комисија 1/21;
Жупна црква 10/64;
Жупанијски судски асесор 5/60;

З

Завршни рачун Петроварадинског 
магистрата 2/135, 3/13, 4/2; 

Заклетва (образац) 5/148;
Заклетници 3/190;
Законске регулативе 10/3, 7, 30;
Закуп земљишта 5/158;
Закуп острва 4/18, 5/49;
Закуп провентних регалија 3/67;
Закуп Фортификацијског острва 4/81;
Занатска и трговачка роба 3/55, 5/204;
Занати 2/32, 43; 3/55; 
Занатлије 2/44, 5/288;

Записник Новосадског магистрата 
1/14;

Заповедник Петроварадинске тврђаве 
2/26, 50, 133, 3/55, 88, 5/150;

Заповедник Славонске војне границе 
2/52, 83, 123; 3/4, 5/76, 93; 6/66, 
106, 109, 111, 112, 113, 115, 116; 
7/2, 37, 72, 107, 115, 122, 167; 8/3, 
27, 61, 196;

Запрега 11/64, 65, 66, 67, 68; 
Заразне болести 1/51;
Заставник 2/106;
Затвори (казамати) 2/52, 13/107;
Заточеништво 2/52;
Здравље стоке 6/22; 12/42;
Здравствене прилике у Комунитету 

10/31;
Здравство 14/1;
Земаљски суд 3/31, 7/152; 
Земљишни порез 1/1;
Земунски магистрат 13/68;
Зидари 2/138, 4/128, 165;
Зидарски материјал 3/6;
Зидарски радови 3/6;

И

Изасланик Дворског ратног савета 
2/135, 3/71;

Извештај Градске управе 3/58;
Извод из матичне књиге крштених 

5/164;
Извоз житарица 7/179; 
Издавање под закуп 

петроварадинских градских 
регалија 10/95;

Издавање под кирију складишта, 
локала, подрума 3/68, 137; 

Издавање путних исправа 13/2;
Издаци Петроварадинског комунитета 

3/5, 44;
Инвентар имовине 4/195, 7/208, 

8/184, 12/21;
Инвентар произведеног пива 1/81;
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Индустријска производња 2/53;
Инспектор славонско-сремских 

војних комунитета 10/32;
Инспектор у Комисији за регрутовање 

војника 1/71;
Интимат Угарског намесништва 13/4;
Интимати царице Марије Терезије 

6/3;
Испорука дрва за ложење 2/123;
Исхрана војске и коња 1/10;
Италија 8/208;

Ј

Јевреји 3/137, 7/139, 14/85;
Језуите 3/33, 91, 140, 5/94, 9/10;
Језуитска мисија у Петроварадину 

5/76;
Језуитски свештеник 5/20;

К

Кадет 5/72;
Кадуцитет 9/98, 99, 101;
Калдрмарина 5/119, 169;
Калочка надбискупија 1/14;
Калфе 3/151;
Камата 1/42, 106, 3/101; 
Каменички атар 2/138;
Каменичко властелинство 2/138, 141, 

144, 146, 4/160, 5/150, 5/161;
Канцелиста 6/41;
Капела Св. апостола, Загребачка 

жупанија 5/60;
Капела Св. Крижа и Флоријана           

у Мајурима 2/120, 3/246;
Капела у Вршцу 3/1;
Капетан у активној служби 1/27, 

10/32, 13/16, 73, 85;
Карловачки магистрат 11/3, 12/7, 

13/68, 15/27;
Католички парох 5/167, 172;
Католичко свештенство 5/135;
Књиговодство дворског ратног савета 

6/19, 13/6, 8;
Ковач 1/56;
Ковачко-коларско еснафско удружење 

12/62, 63;
Колари 3/46;
Коларски занат 3/30;
Комесар за оснивање Војне 

границе у Славонији, Срему и 
Петроварадину 1/24, 27;

Коморска администрација 9/94;
Коморска власт 3/6;
Коморска зграда 3/6;
Коморска јурисдикција 

петроварадинске Стрељачке 
компаније 1/27;

Коморска управа 3/6;
Коморски фишкал 2/145;
Коморско властелинство Сантово 

2/12;
Комунитетски инспектор 7/121, 151;
Коначење војске 1/1;
Контрибуент 5/168, 13/110;
Контрибуција (ратне контрибуције) 

1/24, 3/73, 98; 4/81, 137, 138, 139; 
5/220, 12/76;

Коњички капетан 9/81;
Корушка 8/119;
Краљевина Славонија и Срем 10/31;
Краљевина Угарска 3/85, 7/17, 152, 

10/7;
Краљевски дистриктски суд 2/137;
Краљевско веће Далмације 5/161;
Кривични и грађански законик 

13/53;
Кривични судови у АМ 13/141;
Кројачи 9/1, 10/29, 12/9, 21, 14/4; 
Крчма Бели анђео 1/68, 3/170;
Крчма Зелено дрво 3/170;
Крчма Златна лађа 3/170;
Крчма Златни во 1/68;
Крчма Лабуд 3/170;
Крчма (коначиште) Снежне Марије 

11/12, 21;
Крчма Црвени јелен 1/68, 3/170;



208

Крчма Црни коњ 3/170;
Крчма Црни орао 1/48, 3/170;
Крчмари 1/68, 11/34, 13/151;
Крчме у Петроварадину 1/68, 2/87, 

146, 3/170, 176; 4/65, 5/78, 232; 
10/95;

Куга 1/51, 2/26;
Куповина сена 13/25;
Купопродајни уговори 1/41, 2/148;

Л

Латинска школа 7/2;
Латински језик 6/18;
Легати (завештања грађана) 2/119, 

3/146;
Листе активних дуговања 1/29;
Лицитације 6/117, 9/80, 85, 89, 10/95, 

13/84, 15/23;

М

Магистрат града Петроварадина 1/80, 
106; 2/26, 53, 110, 111, 135; 3/4, 5, 
10, 11, 31, 56, 129, 146; 4/2; 5/188, 
6/13, 110, 113, 115, 180; 7/4, 73, 
151, 152, 192, 196; 8/81, 118, 128, 
129, 132, 180, 181, 182, 186, 187, 
196, 208; 9/1, 2, 55, 56, 59, 75, 78, 
80, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 97, 106, 
138, 151, 157; 10/1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
14, 17, 18, 19, 22, 30, 31, 32, 36, 46, 
48, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 
78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 95; 
11/17, 27, 33, 34, 47, 61, 62, 70, 79, 
80, 84, 94, 96, 100, 101, 102, 12/3, 
7, 21, 23, 42, 84, 86, 88, 102, 112, 
117, 132, 138; 13/2, 3, 4, 8, 9, 10, 
17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 
75, 76, 80, 81, 84, 85, 93, 96, 98, 
101, 108, 127, 131, 136, 140, 142, 

143, 151, 14/1, 3, 4, 16, 21, 40, 48, 
53, 56, 15/4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33;

Мајор 11/66, 13/21; 
Мајури  – предграђе 1/27, 31, 83; 2/32, 

114, 150, 3/11, 13, 68, 5/109; 
Малтарина 2/135;
Манастирска добра 3/198, 12/127;
Маркгрофовија Моравска 4/128, 

8/119;
Медицинско-хируршка академија 

14/56;
Међе 2/138;
Месари 2/44, 13/9, 101;
Митрополит Ненадовић 3/198, 4/5;
Митрополит 5/120;
Млинари 8/129, 180; 
Молдавски језик 8/176;
Монаси 10/70;

Н

Наднице 3/5, 44; 
Накнада за огрев 2/114, 116;
Накнада за лекове 2/114;
Накнада за станарину 2/114;
Налог за исплату новца 2/11;
Намирнице 2/109, 111;
Наредбе Дворске канцеларије 5/149, 

6/7, 7/40, 10/3, 6, 17;
Наредбе Дворског ратног савета 

4/196, 5/114, 11/77, 12/125, 13/93; 
Наредбе Славонске генералне 

команде у Осијеку 7/126, 9/119;
Наследство 1/58, 99, 2/16, 3/31, 4/165, 

9/1, 2, 59, 12/9;
Невреме у Петроварадину 3/71;
Нега болесника и издржавање 

сиромаха 2/116;
Немачки језик 6/18, 70, 7/126, 8/176; 
Немци 7/139;
Нови Сад 2/109;
Магистрат града Новог Сада 11/100, 

13/18;



209

Новосадски сони уред 13/98;
Новосадско острво 5/158, 7/37;
Нормална школа 6/41;
Нормативи АМ 6/3;

О

Обала Дунава 2/139;
Обвезнице 1/106, 3/101, 9/74, 11/94, 

12/138;
Обрачуни и рачунски извештаји 

2/110, 111, 150, 3/10;
Обућари 9/122, 12/21;
Обућарско еснафско удружење 12/71;
Овчар 6/20;
Одлазнине 9/98, 99, 101;
Одлуке Дворског ратног савета 6/106, 

109, 157; 
Оргуљаши 5/195;
Оргуље 10/64;
Осјечки дистрикт (Еszeker District) 

1/93;
Ослобађање од пореза 1/1;
Оставинске расправе 1/42, 10/36, 

13/85;
Остали приходи 2/114, 3/68;
Отпуст затвореника 12/86;
Отпуст из војске 1/71;
Официри 1/31, 4/28, 10/31, 11/61, 

12/22;
Оџачари 5/288, 6/54, 10/90;

П

Палатински порез 2/27;
Пандури 2/12, 87, 7/14, 130;
Парохијска црква 2/119, 122, 3/146, 

6/80;
Парохије 5/197, 195, 7/68;
Патент Дворског ратног савета 

12/102, 13/2, 53, 54, 76, 96, 14/21;
Патент о исељавању 8/182, 208;
Пекари 13/12, 145, 147;
Пензионисање 14/11;

Петроварадински провизорат 1/1, 2, 
31;

Петроварадин (средиште коморске 
и војне власти) 1/1;

Петроварадинска граничарска 
регимента 1/27;

Петроварадинска општина 1/1;
Петроварадинска тврђава 2/109, 3/67;
Петроварадински гарнизон 2/106, 

3/198; 
Петроварадински дистрикт 1/93;
Петроварадински Шанац 1/61, 2/137, 

5/164;
Пешадијска регимента Барона          

де Винса (De Vins) 10/17;
Пешадијска регимента Гроф Кнински 

5/162;
Пешадијска регимента грофа Карла 

Пелегринија (Pellegrini) 1/10;
Пешадијска регимента Емануел 

Луцан (Emanuel Luzan) 1/89;
Пешадијска регимента „Јохан Палфи” 

(Johann Graf Pálffy) 5/72, 6/159, 
14/48;

Пешадијска регимента Принца 
Естерхазија 15/57;

Пешадијске регименте 1/71;
Пивара Л. Шпилауера 4/66;
Пивара П. Вурма 4/68, 115;
Пиваре 1/74, 80, 2/53, 4/22, 29, 10/91; 

11/79, 13/17, 18;
Пивари 4/19, 115, 15/24;
Пиво 1/68, 4/66, 11/21;
Плате бабица 13/69;
Плате свештеника и капелана 10/78, 

13/69;
Плате учитеља 13/69;
Племићи 2/12;
Пловидба Дунавом 8/185;
Пловидбена такса 5/127, 128;
Погреб 7/68;
Подвоз за превоз војске 7/161; 9/57; 
Подела наследства 2/4, 8, 18, 7/4, 192, 

196;
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Поджупан 5/60;
Подмаршал 1/61, 2/26, 50, 134, 3/88, 

4/99, 5/150;
Подофицири 1/27, 4/28, 10/31, 11/61; 
Пожунски дистрикт (Pressburger 

District) 1/93;
Пожунски затвор 6/20;
Полиција 1/27, 10/88, 13/61, 66;
Полицијска канцеларија 3/58;
Полицијске казнене одредбе 12/86;
Полицијске надлежности 12/85;
Полицијско-привредни управник 15/26;
Полне болести 8/26, 27;
Пољопривредни производи 5/204;
Понтонски мост 10/14, 13/21, 55, 

15/5;
Попис имовине 2/18, 3/246;
Поправка мостова 2/146;
Порез на баште 2/135;
Порез на винограде 3/68, 5/208;
Порез на воденице 10/93;
Порез на воћњаке 2/113;
Порез на занат 5/208;
Порез на земљиште 2/113;
Порез на кућу 2/113;
Порез на ливаде 2/113, 4/64;
Порез на оранице 2/113;
Порез на право обављања трговине 

2/44;
Порез на право точења алкохолних 

пића 1/7, 68, 3/87, 186, 4/23, 62; 
5/133, 208, 232;

Порези и таксе 1/1, 7, 2/32, 43, 111, 
3/67, 73, 186, 197;

Пореска дуговања 3/69, 171, 5/62;
Порески дуг (акциза) 1/7, 2/56, 3/97, 

170, 4/134;
Поручник 5/224;
Посебна еснафска удружења 3/85;
Послужитељи 1/27;
Потпоручник 5/162;
Пошта 7/139;
Поштанска служба 7/130, 9/129, 

14/16;

Поштански саобраћај 11/62, 70, 15/31;
Поштари 1/48, 3/1,  5/173, 7/107, 9/85;
Правни акт 1/42;
Правни факултет у Бечу 6/100;
Право на продају меса 3/67, 68, 13/9, 

68; 
Право на употребу градског печата 

1/1;
Право сечења меса 1/1;
Правопис 6/42;
Православни свештеник 3/198, 5/20, 

164, 8/129, 180;
Прво еснафско удружење 

у Петроварадину 13/145, 147;
Превоз сена 3/5, 44;
Превоз службеног особља кочијама 

1/15;
Прелазак из Београда у Петроварадин 

1/44;
Привредни живот у Петроварадину 

3/4;
Припадник артиљеријске регименте 

5/247;
Приход од главарине од бећара 4/2;
Приход од заната и трговине 4/2, 

15/35;
Приход од израде и печења цигле 4/2;
Приход од опорезивања казана за 

печење 4/2;
Приход од пореза на справљање пива 

4/2;
Приход опорезивања винограда 4/2;
Приход опорезивања кућа 4/2;
Приход опорезивања ливада 4/2;
Приходи и расходи Компаније 2/114, 

3/177, 4/136, 9/56;
Приходи и расходи Петроварадинског 

магистрата 5/62;
Провентна благајна 13/64, 74;
Провентни рачун 13/8;
Провизор 2/83, 3/30;
Провинцијал 6/3;
Продаја овчије вуне 13/10;
Продаја стоке 6/106;
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Произвођачи вина 5/229;
Производња пива 1/74;
Прокуратор (царски опуномоћеник) 

1/15;
Противпожарна заштита 5/246, 13/66, 
Противпожарни апарати и реквизити 

5/246, 9/93, 10/88;
Протохирурзи 14/56;
Протокол о иметку (Sperrelation) 1/42;
Професор ветерине 7/122;
Професор математике 7/2;
Професор медицинских наука 14/56;
Процена винограда 1/42;
Процена куће 1/42;
Процена ливаде 1/42;
Публиковање књига 8/176;
Пуковник 2/122, 13/13, 131;

Р

Ракија 1/68;
Расправна акта 2/4;
Ратна благајна Славонске војне 

границе 4/81, 7/91, 8/89, 13/36;
Ратна канцеларија у Осијеку 5/195, 

242, 6/1, 2, 3, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 
7/115, 126, 161, 172, 13/5;

Ратна канцеларија у Петроварадину 
(Cancellaria Bellica) 2/85, 5/195, 
8/181, 193, 9/56, 57, 93, 94, 106, 
115, 117, 120; 10/3, 5, 6, 7, 14, 17, 
18, 22, 44, 48, 62, 63, 64, 70, 79, 
85; 11/34, 61, 62, 67, 70, 101, 102; 
12/86; 13/2, 4, 10, 12, 14, 19, 22, 
24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
55, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 93, 
127, 131, 136, 142, 143; 14/1, 2, 3, 
11, 16, 21, 48, 56, 15/4, 5, 17, 29;

Рачунске књиге 2/52;
Реамбулација 5/161;
Ревидирање Сирочадске благајне 

10/48;
Ревизија рачуна 3/13, 44, 68;

Региментска команда у Бјеловару 
9/154;

Регрутовање 1/71, 93;
Регуламент о оснивању Слободне 

стрељачке компаније 1/24, 27, 
2/111, 7/161, 8/197; 

Регуламент из 1787. године 13/73, 
14/1, 15/28, 33;

Регулатив о праву точења алкохолних 
пића у војним комунитетима 3/58;

Регуламент за сремске војне 
комунитете 3/4, 13/67, 101, 14/1;

Регулисање граничних питања 4/222;
Реконструкција цркава 6/80;
Ременар 4/1, 70; 
Ремета 3/198;
Репарација флоте 3/5, 3/44;
Рескрипт Дворског ратног савета 

10/13, 15; 11/61, 96; 13/48, 49, 131, 
140, 15/25, 31;

Рибари 3/173;
Рибарско еснафско удружење 12/74;
Рибњак код Каменице 2/85;
Рибњаци 2/145, 3/198;
Риболов 4/5;
Роков дол 5/109;
Русија 1/51;

С

Савојско Војводство 3/31;
Санитарни преглед 2/26;
Санитарне мере 2/26, 6/22;
Санитарни надзорници 6/17, 22, 11/34; 
Сапунџије 2/16, 32, 39;
Сарач 2/133;
Сахране православног становништва 

6/115;
Сахране 2/1;
Свештеник 3/33;
Седнице Новосадског магистрата 

1/14;
Сенат Комунитета 2/27;
Сирочад 1/27, 9/97, 11/84, 13/110;
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Сирочадска благајна 1/42, 106, 2/82, 
3/246, 6/12, 69, 7/196, 208; 8/128; 
9/52, 98, 99, 124, 10/28, 11/75, 94, 
12/3, 125; 

Сирочадска имовина 8/128, 11/96, 
12/3;

Сирочадска комисија 6/157, 158;
Сирочадска табела 6/69, 70, 11/88, 

14/40;
Сирочадски оци 4/1;
Сирочадски фонд 6/69, 9/52;
Скеларина (преко Дунава) 5/127, 128, 

131;
Склапање бракова на територији АМ 

10/44;
Славонија 5/60;
Славонска војна граница 2/83, 5/195, 

5/242, 5/245;
Славонска генерална команда у 

Осијеку 3/4, 55, 88, 4/5, 6, 5/119, 
120, 131, 135, 147, 148, 149, 162, 
163, 166, 173, 188, 195, 204, 213, 
215, 220; 6/2, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
65, 105, 110, 114; 7/40, 115, 121, 
122, 125, 126, 129, 140, 151, 8/26, 
187; 9/117, 10/1, 13, 15, 31, 11/12, 
12/28, 42, 13/19, 73, 74, 75; 15/28, 
31;

 Славонска школска комисија 6/41, 
45, 7/156, 10/73, 74, 75, 76, 78; 

Славонско-сремски војни комунитети 
5/76, 204, 10/95;

Слободна стрељачка компанија 
у Петроварадину 1/25, 27; 2/106, 
111, 138, 3/55; 5/150, 220, 242, 6/5, 
106, 7/91, 109, 115, 122, 126, 140, 
150, 161, 8/89, 9/57, 118, 10/28, 
12/22, 125, 13/1, 15, 52, 99;

Слободни војни комунитет 
Петроварадин 1/81, 89, 2/104, 
2/111, 114, 110, 123, 135, 3/4, 198, 
5/220, 6/67, 105, 112, 158, 182, 
7/37, 72, 73, 128, 168; 8/26, 27, 61, 
119, 9/81, 97, 98, 99, 100, 101; 10/1, 

86, 11/14, 21, 25, 32, 64, 65, 66, 67, 
68, 75, 77, 88, 13/3, 9, 67, 15/18, 20;

Слободни стрелци 1/25, 27;
Служба за бакар 7/73, 8/89;
Служба за ревизију рачуна 1/74;
Службене пошиљке 11/71;
Службеници 5/148;
Снабдевања пивом, ракијом, вином 

3/13, 70, 138;
Снабдевање брашном 5/147;
Снабдевање вином 3/5, 10, 11;
Снабдевање дрвима 3/5, 6, 44, 15/26;
Снабдевање каменом и шљунком 

12/84; 
Снабдевање коњима 3/4;
Снабдевање кречом 3/6;
Снабдевање лековима 3/159;
Снабдевање мермером 9/74;
Снабдевање месом 13/9;
Снабдевање пивом 3/11, 170; 
Снабдевање ракијом 3/5, 11;
Со 2/40;
Сони уред у Сегедину 5/168;
Спецификација рачуна 1/82, 3/10, 69;
Срби 7/139;
Србија 2/39, 7/179; 
Срем 1/1, 8/98, 111, 119; 
Сремска бискупија 6/111, 8/129;
Сремска жупанија 1/90; 2/139, 4/67;
Сремски војни комунитети 8/197;
Сремски граничари 3/55;
Сремско-митровачка команда 11/65, 

68;
Сремско-митровачки комунитет 

2/141;
Срески начелник 2/139;
Стаклорезачки радови 3/6;
Стаклоресци 2/32, 104; 3/144;
Становници Темерина 1/14;
Становништво Петроварадина 2/109, 

111; 3/71, 7/139;
Стара болничка зграда 13/64;
Старатељ / тутор 1/42;
Старешина удружења 3/85;
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Стартељство 1/42;
Стока 9/80;
Столар 2/40;
Столарско браварско удружење 3/129;
Сточна куга 6/22;
Сточне заразне болести 7/122, 11/99, 

100, 102;
Сточни фонд 8/89, 11/99, 100, 13/50;
Стражар 2/26;
Стручни испит 13/63;
Судови Галиције 12/117;
Судска истрага 1/22;
Судске парнице 5/109, 6/118; 
Судске расправе 4/195, 6/48, 7/4, 192, 

196; 208, 8/186; 9/2, 78, 80, 59, 89; 
12/21;

Судски поступак 7/107, 8/61, 15/18;
Судски предмети 10/65, 13/51, 85, 

15/18;
Судски трошкови 3/190;
Судство 5/242;
Супериор Језуитске мисије 4/9, 55;

Т

Тагверк ливаде 2/111;
Такса за брашно и хлеб 13/12;
Такса за прелаз преко реке 15/53;
Тамишка жупанија 4/39, 4/84;
Тамишки Банат 8/98, 111, 119;
Тврђава 1/31, 44, 2/111, 3/170; 
Темеринци 1/21;
Темишварска епархија 6/156;
Територија Новог Сада 1/74;
Тестамент 1/58, 90, 99, 2/1, 16, 18, 3/1, 

33, 190, 260, 7/68, 9/89, 12/21;
Тиса 5/168, 7/196; 
Транспорт дувана 7/128;
Транспорт запрежним колима 1/89;
Транспорт регименте 1/73, 89;
Трговац брашном 13/147;
Трговина 1/14, 3/55, 151; 
Трговина воловима 11/21;
Трговина вуном и памуком 5/245, 

12/28;
Трговина дрветом 2/123, 15/17;
Трговина дуваном 2/87;
Трговина свилом 15/25;
Трговина текстилом 10/1;
Трговци свињама 6/2;
Трговци 2/109, 3/137, 60, 199; 6/21, 

9/106, 12/21, 40, 44; 13/24, 14/85;
Треће еснафско удружење 3/85;
Трговачки путеви 13/24 ;
Тривијална школа 10/75, 13/74, 75;
Трошкови лечења 2/11;
Трошкови преноћишта 1/15;
Тужбе потпуковника 1/22;
Тужбе 2/52, 9/59;
Тумач Илирске генералне команде 

4/5, 6; 6/7;
Тумачи (преводиоци) са влашког 

језика 12/23;
Турска 2/39, 7/179; 
Турски поданици 3/186;

У

Убиства и пљачке 11/25, 32; 12/86; 
Увоз брашна 13/39; 
Увоз масла и путера из Угарске 13/20;
Увоз, извоз и транзит робе 13/2;
Угарско намесничко веће 13/98, 14/16;
Уговорне стране 2/8;
Уговори 1/10, 61; 4/22, 5/220, 6/105;
Угоститељске радње 3/58;
Удовице 2/53, 11/14;
Унутрашњи град 5/109, 6/17, 7/139; 
Управник Градске болнице 2/116, 

3/56, 125, 8/189;
Управник поште 1/44, 48;
Управник Привредног добра 13/7, 73;
Уредбе 4/21, 5/113, 13/93;
Уређење судова и судства 8/119;
Ученици 10/67, 75;
Учитељи 3/248, 4/128, 10/67, 13/74;
Уџбеници 6/42;
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Ф

Фабрика свиле 15/27;
Фабрика сукна у Новим Бановцима 

13/13;
Фалсификовање путних исправа 

11/102;
Финансијско пословање Компаније 

1/25;
Финансирање Компаније 1/25;
Форинте 2/111;
Фортификацијска управа 4/18, 81, 

5/20, 158, 7/73; 
Фортификацијско острво 5/158, 7/37;
Форшпан 9/80;
Фрањевачка црква 3/112;
Фрањевачки манастир Марија Радна 

у Араду 1/90;
Фрањевачки ред 4/27;
Фрањевачки самостан 13/95;
Фрањевачки манастир 

у Петроварадину 1/90, 99;
Фрањевци 1/90, 99, 5/176, 10/62;
Фратри 6/70;  
Футошко властелинство 1/21, 2/123; 

7/128;

Х

Хипотека 1/106 11/100; 
Хируршко еснафско удружење 12/64;
Хирушко-берберско удружење 6/17, 

8/187; 
Холандија 8/208;
Хопово, манастир 4/5, 6;
Хрвати 7/139;
Хрватско краљевско веће 6/3;

Ц

Цар Јосиф II 1/27, 7/40, 151, 11/64–68;
Царинске тарифе 5/248, 10/1, 3, 6, 17, 

12/28, 13/15, 15/25;
Царица Марија Терезија 1/27, 2/83, 

3/85, 5/229, 6/3; 
Царске директиве 6/3;
Царски институт 6/102;
Царски саветник 6/100, 102, 7/70, 

14/56;
Цена говеђег лоја, вуне и свећа 13/28;
Цена рибе 3/173;
Цена хлеба 13/12, 38, 43;
Ценовник за продају робе на пијаци 

и вашарима 10/9, 10; 
Ценовник намирница и пијачне таксе 

13/29;
Цивилни судови 12/102;
Цинцари 7/139;
Црква и капела Снежне Марије 2/119, 

122; 3/132, 146, 260, 6/80, 10/86, 
94, 11/25, 34; 

Црква Св. Петра и Павла 4/67;
Црква Светог Рока у Петроварадину 

3/260;
Црква у Бјеловару 5/215;
Црква у Нађ Сент Миклошу 3/1;
Цркве у Петроварадину 10/86;
Цркве 3/1;
Црквена благајна/каса 10/63;
Црквене општине у Комунитету 10/69;
Црквени администратор 8/118;
Црквени каноник 6/156;
Црквени оци 5/114, 10/63; 
Црквени порез 6/156;
Црквено-школски фонд 2/119, 122, 

3/146, 5/75, 195, 6/64, 65, 80, 110, 
152, 156, 178, 7/125, 129, 131, 140, 
10/62, 68;

Црквењаци 5/26, 126; 6/156; 

Ч

Чедоморство 13/114;
Чеси 7/139;
Чешки језик 6/18;
Члан Градског савета 2/133;
Чланови Градске управе 3/56, 5/62;
Чувари стоке 11/32;
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Ш

Шајкашки граничарски батаљон 
14/53;

Школе 7/168, 179, 13/99;
Школска комисија у Петроварадину 

10/67, 13/99; 
Школски надзорник 10/73, 74;
Школство 5/135, 6/43, 45, 100; 

8/81,10/67, 73; 
Шлезија 3/123, 8/119;
Шопронски дистрикт Ödenburger 

District 1/93; 
Штапски лекари 4/116, 8/26, 27, 11/80, 

13/81; 14/2;
Штампарије 13/57;
Шумски допринос 2/114;
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ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Aрхиђакон
Арадска епархија
Бачка епархија
Бискуп
Будимска епархија
Веронаука 
Викар
Викарни службеник
Вршачка епархија
Градски капелан
Ђаковачки бискуп
Ђаковачка бискупија
Жупна црква
Језуите
Језуитска мисија у Петроварадину
Језуитски свештеник
Калочка надбискупија
Капела Св. апостола, Загребачка 

жупанија 
Капела Св. Крижа и Флоријана у 

Мајурима 
Капела у Вршцу
Католички парох
Католичко свештенство
Манастир Опово
Манастир Ремета
Манастирска добра
Манастирски посед
Митрополит Ненадовић
Митрополит
Монаси
Оргуљаши
Оргуље
Парохијска црква 
Парохије
Плате свештеника и капелана

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР

Православни свештеник
Реконструкција цркава
Свештеник
Сремска бискупија
Супериор Језуитске мисије
Темишварска епархија
Фрањевачка црква
Фрањевачки манастир Марија Радна 

у Араду
Фрањевачки ред
Фрањевачки самостан
Фрањевачки манастир у 

Петроварадину 
Фрањевци
Фратри
Црква и капела Снежне Марије 
Црква Св. Петра и Павла
Црква Светог Рока у Петроварадину
Црква у Бјеловару
Црква у Нађ Сент Миклошу
Цркве у Петроварадину
Црквена благајна
Црквене општине у Комунитету
Црквени администратор
Црквени каноник
Црквени оци 
Црквени порез
Црквено-школски фонд
Црквењаци

ВЛАСТЕЛИНСТВА 
И УРБАРИЈАЛ

Властелин Каменице
Властелинство Каменица
Властелинство Чарнојевића у Футогу
Коморско властелинство Сантово
Футошко властелинство
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ВОЈСКА

Батаљон „Његово величанство 
Фердинанд”

Бродска граничарска регимента
Виши војни комесар
Војна болница
Војна команда у Ердељу
Војна санитетска комисија 

у Пeтроварадину
Војни канцелиста
Војни комесар 
Војни комунитет у Броду 
Војни комунитет у Винковцима
Војни комунитет у Градишки
Војни комунитет у Земуну
Војни комунитет у Карловцима
Војни комунитет у Митровици
Војни комунитети
Војни магацин
Војни службеници
Војни суд у Петроварадину
Војни судија
Војни судови
Врховна команда у Славонији 

и Срему
Врховни комесар славонско-сремских 

војних комунитета
Гарнизонски суд у Петроварадину 
Генерали
Генерал-мајор 
Генерална команда у Петроварадину
Генералштаб
Граничари
Гранична војна служба у 

Петроварадину
Дезертери
Делегирани војни суд
Евиденциони лист о асентирању
Заповедник Петроварадинске тврђаве
Заповедник Славонске војне границе
Заставник
Инспектор у Комисији за регрутовање 

војника

Исхрана војске и коња
Капетан у активној служби
Коначење војске
Коњички капетан
Мајор
Отпуст из војске
Официри
Петроварадинска граничарска 

регимента
Петроварадински гарнизон
Подмаршал
Подофицир
Поручник
Потпоручник
Припадник артиљеријске регименте
Пуковник
Ратна благајна Славонске војне 

границе
Ратна канцеларија у Осијеку
Ратна канцеларија у Петроварадину 

(Cancellaria Bellica)
Региментска команда у Бјеловару 
Регрутовање
Репарација флоте
Славонска генерална команда             

у Осијеку
Слободни стрелци
Слободни војни комунитет 

Петроварадин
Слободна стрељачка компанија
Сремски граничари
Сремски војни комунитети
Сремско-митровачка команда
Сремско-митровачки комунитет
Стражар
Тужбе потпуковника
Шајкашки граничарски батаљон

ЗДРАВСТВО

Aпотекари
Aпотеке
Бабице
Болничка зграда 
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Болнички приходи и расходи
Болнички фонд
Војна болница
Војна санитетска комисија у 

Петроварадину
Градска болница
Градски хирурзи
Епидемија
Заразне болести 
Здравствене прилике у Комунитету
Здравство
Куга
Медицинско-хируршка академија
Накнада за лекове
Нега болесника и издржавања 

сиромаха
Плате бабица
Полне болести 
Поправка болничке зграде
Протохирурзи
Професор ветерине
Професор медицинских наука
Санитарни преглед
Санитарне мере 
Санитарни надзорници 
Стара болничка зграда
Трошкови лечења
Управник Градске болнице
Хируршко еснафско удружење
Хирушко-берберско удружење
Чедоморство
Штапски лекари

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Виши учитељи
Латинска школа
Нормалне школе
Плате учитеља
Правни факултет у Бечу
Правопис
Професор математике
Професор медицинских наука
Публиковање књига

Славонска школска комисија
Стручни испит
Тривијалне школе
Ученици
Учитељи
Уџбеници
Школска комисија у Петроварадину
Школски надзорник

ПРИВРЕДА

АРЕНДА

Aренда градских кантара
Aренда
Aрендатори 
Арендатори градске крчме
Закуп земљишта
Закуп провентних регалија
Закуп Фортификацијског острва

БРОДАРСТВО

Бродски саобраћај
Бродски уред у Новом Саду

ВАШАРИ

Цена говеђег лоја, вуне и свећа 
Цена рибе
Цена хлеба
Ценовник за продају робе на пијаци 

и вашарима 
Ценовник намирница и пијачне таксе

ВИНОГРАДАРСТВО

Вино
Виноградарство 
Виногради
Произвођачи вина
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ГРАЂЕВИНАРСТВО

Грађевинска дирекција
Понтонски мост
Поправка мостова
Цигле
Цреп

ЗАНАТСТВО И ИНДУСТРИЈА

Бачвари
Бачварско еснафско удружење
Бербери
Бравари
Воденице
Воденичари
Воскар
Главно еснафско удружење
Градске пећи за производњу цигле
Градске привилегије
Гробар
Диплома мајстора
Дућанџије
Еснафска удружења
Еснафске привилегије
Занати 
Занатлије
Занатска и трговачка роба
Зидари
Зидарски материјал
Зидарски радови  
Калфе
Ковач
Ковачко-коларско еснафско удружење
Колари
Коларски занат
Кројачи
Месари
Млинари
Обућарско еснафско удружење
Овчар
Оџачари
Пекари
Посебна еснафска удружења

Ременари
Рибари
Рибарско еснафско удружење
Сапунџије
Сарачи
Стаклорезачки радови
Стаклоресци
Старешина удружења
Столар 
Столарско браварско удружење
Треће еснафско удружење
Угоститељске радње

РИБАРСТВО

Врсте рибе
Рибњаци 
Риболов
Рибари
Рибарско еснафско удружење

САОБРАЋАЈ

Водени саобраћај
Водени трговачки пут 

Беч–Пешта–Земун Друмови у 
Петроварадинском комунитету

Запрега
Пловидба Дунавом
Превоз сена
Превоз службеног особља кочијама 
Прелазак из Београда у Петроварадин
Транспорт дувана
Транспорт запрежним колима
Транспорт регименте

ПИВАРСТВО

Вурмова пивара
Инвентар произведеног пива
Пивара Лоренца Шпилауера
Пивара Паула Вурма
Пиваре 
Пивари
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Пиво
Произвођачи пива

ПОШТЕ

Пошта
Поштанска служба
Поштански саобраћај
Поштари
Службене пошиљке
Управник поште

СВИЛАРСТВО 
И ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

Фабрика свиле
Фабрика сукна у Новим Бановцима

СТОЧАРСТВО

Број крава и коња у Петроварадину
Здравље стоке
Стока
Сточни фонд
Чувари стоке

ТРГОВИНА

Извоз житарица
Куповина сена
Купопродајни уговори
Продаја овчије вуне
Продаја стоке
Снабдевање каменом и шљунком  
Снабдевање коњима
Трговац брашном
Трговина  
Трговина воловима
Трговина вуном и памуком
Трговина дрветом
Трговина дуваном
Трговина свилом
Трговина текстилом
Трговци свињама

Трговци
Увоз брашна 
Увоз масла и путера из Угарске
Увоз, извоз и транзит робе

УГОСТИТЕЉСТВО

Арендатори градске крчме
Градска крчма
Крчма Бели анђео
Крчма Зелено дрво
Крчма Златна лађа
Крчма Златни во
Крчма Лабуд
Крчма Снежне Марије
Крчма Црвени јелен
Крчма Црни коњ 
Крчма Црни орао
Крчмари
Угоститељске радње

ФИНАНСИЈЕ И НОВАЦ 

Aктивна и пасивна дуговања
Благајна Градске болнице
Благајна Градског магистрата 

(Петроварадин)
Благајна Коморског провизората
Главна благајна Границе 
Главна рачунска књига
Годишњи приходи еснафских 

удружења
Годишњи рачун Градске управе
Градска благајна
Градски рачуни
Гулдени
Депозитна благајна
Доприноси
Државна благајна (ерар) 
Државни кредитни завод у Бечу
Дуговања према Сирочадској 

благајни
Завршни рачун Петроварадинског 

магистрата
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Издаци Петроварадинског комунитета
Имовина
Инвентар имовине
Камате
Коморска администрација
Књиговодство Дворског ратног савета
Листе активних дуговања
Лицитације
Наднице
Накнада за огрев
Накнада за лекове
Накнада за станарину
Налог за исплату новца
Обвезнице 
Обрачуни и рачунски извештаји
Остали приходи
Плата
Попис имовине
Приходи и расходи Петроварадинског 

магистрата
Провентна благајна
Провентни рачун
Рачунске књиге
Ревидирање Сирочадске благајне 
Ревизија рачуна
Служба за ревизију рачуна
Спецификација рачуна
Финансијско пословање Компаније
Финансирање Компаније 
Форинте

ШУМАРСТВО

Буковачке шуме

ТЕРИТОРИЈА 
И СТАНОВНИШТВО

ЈЕЗИЦИ

Грчки језик
Латински језик
Молдавски језик
Немачки језик
Влашки језик
Чешки језик

НАРОДИ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ

Аустрија
Аустријанци
Аустријска монархија
Баварска
Банат
Бачка жупанија
Будимски дистрикт
Буковац
Буковачки Немци
Велико ратно острво
Галиција
Грађанско острво 
Грци
Ердељ
Италија
Јевреји
Каменички атар
Корушка
Краљевина Славонија и Срем
Краљевина Угарска
Мајури
Маркгрофовија Моравска
Међе
Немци
Новосадско острво
Обала Дунава
Осјечки дистрикт
Петроварадинска тврђава
Петроварадински дистрикт
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Петроварадински Шанац
Пожунски дистрикт
Провинцијал
Роков дол
Русија
Савојско Војводство
Славонија
Славонска војна граница
Срби
Србија
Срем
Сремска жупанија
Сремско-митровачки комунитет
Становници Темерина
Становништво Петроварадина
Тамишка жупанија 
Тамишки Банат
Тврђава
Темеринци
Тиса
Турска   
Унутрашњи град
Фортификацијско острво 

(Инжењерско острво на Дунаву)
Холандија
Хрвати
Цинцари
Чеси
Шлезија

ПЛЕМСТВО

Барони
Грофови
Племићи
Цар
Царица
Царска династија

УПРАВА, ПРАВОСУЂЕ 
И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

НАРЕДБЕ, РЕГУЛАМЕНТИ, 
УРЕДБЕ

Нормативи АМ
Одлуке Дворског ратног савета
Патенти Дворског ратног савета 
Патент о исељавању
Регуламент о оснивању Слободне 

стрељачке компаније 
Регуламент из 1787. године
Регулатив о праву точења алкохолних 

пића у војним комунитетима
Регулативи за сремске војне 

комунитете 
Рескрипт Дворског ратног савета
Уредбе
Царске директиве
 
УПРАВА
 
Арестанти
Архива Петроварадинског магистрата
Асесор 
Атестат 
Аудитор
Аудиторијат у Осијеку 
Аустријски закони
Бачки провизор
Бележник
Брачни уговор
Више земаљске власти у Осијеку
Градоначелник Петроварадина
Градоначелник Пеште
Градска кућа у Новом Саду
Градска кућа у Петроварадину 
Градска управа
Градски комесари
Градски писар 
Градски савет
Градски саветник
Градски синдик
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Дворска канцеларија Угарске и 
Ердеља

Дворска комора у Бечу 
Дворска коморска комисија 
Дворска коморска дирекција
Дворски агенти из Беча
Дворски ратни савет у Бечу
Дневнице службеника
Државни службеници
Жалбе
Жупанијска генерална конгрегација
Жупанијска комисија
Жупанијски судски асесор
Заклетва (образац)
Заклетници
Записник Новосадског магистрата
Затвори (казамати)
Земунски магистрат
Изасланик Дворског ратног савета
Извештај градске управе 
Извештај Петроварадинског 

магистрата
Извод из матичне књиге крштених
Инспектор славонско-сремских 

војних комунитета 
Инспектор у Комисији за регрутовање 

војника
Интимат Угарског намесништва 
Интимати царице Марије Терезије
Коморски фишкал
Канцелиста
Карловачки магистрат
Комесар за оснивање Војне 

границе у Славонији, Срему и 
Петроварадину

Коморска администрација
Коморске власти
Коморска зграда
Коморска јурисдикција 

петроварадинске Стрељачке 
компаније 

Коморска управа
Коморски фишкал
Комунитетски инспектор  

Контрибуент
Краљевско веће Далмације
Магистрат града Новог Сада
Магистрат града Петроварадина
Новосадски сони уред
Оставинске расправе
Пензионисање
Петроварадински провизорат
Подела наследства
Поджупан
Пожунски затвор
Правни акт
Право на употребу градског печата
Провизор
Прокуратор (царски опуномоћеник)
Протокол о иметку (Sperrelation)
Процена винограда
Процене кућа
Процене ливада
Седнице Новосадског магистрата 
Сенат 
Служба за бакар 
Служба за ревизију рачуна
Службеници
Сони уред у Сегедину
Срески начелник
Угарско намесничко веће  
Уговори
Управник Градске болнице
Управник Поште 
Управник Привредног добра
Фортификацијска дирекција
Хипотека
Хрватско краљевско веће
Цар Јосиф II 
Царица Марија Терезија  
Царске директиве
Царски институт
Царски саветник
Члан Градског савета
Чувари
Шопронски дистрикт 

ÖdenburgerDistrict 
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ПОЛИЦИЈА 

Пандури
Полиција 
Полицијска канцеларија 
Полицијске казнене одредбе
Полицијске надлежности 
Полицијско-привредни управник

ПОРЕЗ И ТАКСА 

Бећарска главарина (Schutz Geld)
Градски порез
Грунтовни порез
Калдрмарина
Контрибуција
Одлазнина
Ослобађање од пореза
Палатински порез
Порез на баште 
Порез на винограде
Порез на воденице
Порез на воћњаке
Порез на занат
Порез на земљиште
Порез на кућу
Порез на ливаде 
Порез на оранице
Порез на право обављања трговине
Порез на право точења алкохолних 

пића
Порези и таксе 
Пореска дуговања
Приход од главарине од бећара
Приход од заната и трговине
Приход од израде и печења цигле 
Приход од опорезивања казана за 

печење 
Приход од пореза на справљање пива
Приход опорезивања винограда 
Приход опорезивања кућа
Приход опорезивања ливада
Остали приходи
Скеларина

Пловидбена такса
Тагверк
Такса за брашно и хлеб 
Такса за прелаз преко реке
Царинске тарифе
Црквени порез
Шумски доприноси

ПРАВОСУЂЕ

Адвокат
Алиментације
Апелациони суд 
Брачни уговор
Градски судија
Жалбе
Жупанијски судски асесор
Законске регулативе
Земаљски суд
Краљевски дистриктски суд
Кривични и грађански законик
Кривични судови у АМ
Купопродајни уговори
Легати (завештања грађана)
Наследство
Оставинске расправе
Подела наследства
Право на употребу градског печата
Протокол о иметку (Sperrelation)
Судови у Галицији
Судска истрага
Судске парнице 
Судске расправе
Судски поступак
Судски предмети
Судски трошкови
Судство
Тестамент
Тужбе 
Уговори
Уређење судова и судства
Хипотека
Цивилни судови
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1766. Дворска комисија – Беч. Разграничење 
Петроварадинског и Каменичког атара (АВ, Ф. 373, 4)
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Литографија – војник бомбаш (АВ, Ф. 501, 8)



Литографија – пешадинац (АВ, Ф. 501, 11)



Литографија – лаки коњаник (АВ, Ф. 501, 16)



Литографија – војник граничар (АВ, Ф. 501, 27)



1702. Службени акт којим је био регулисан начин живота 
у Петроварадинском провизорату (АВ, Ф. 7, кут. 1/1).



1747. Регуламент о оснивању Слободне стрељачке компаније (АВ, Ф. 7, кут. 1/25)



1769. Спор калуђера из манастира Ремете и Петроварадинског комунитета 
у вези са манастирским поседом (АВ, Ф. 7, кут. 3/198).



1787. Извештај Градске болнице у Петроварадину (АВ, Ф. 7, кут. 13/80)



1786. Извештај о стању противпожарне заштите 
и хитној набавци опреме за Петроварадински комунитет (АВ, Ф. 7, кут. 10/88)



1787. Регуламент о оснивању 
Петроварадинског комунитета (АВ, Ф. 7, кут. 3/67)



Приходи и расходи Петроварадинског бачварског еснафа 
за војну 1786/87. (АВ, Ф. 7, кут. 15/35)



1775. Одлука царице Марије Терзије и Дворског ратног савета 
о пласману вина на целој територији Монархије (АВ, Ф. 7, кут. 5/229)
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