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Политичке прилике и становништво

Војводство Србија и Тамишки Банат, у постојећим политичким
околностима и по природи свог устројства, није могло да опстане дуже
време. Створено као противтежа, привремено пораженим, мађарским
сепаратистичким тежњама, оно је исто тако нестало као уступак истим
снагама. После пораза код Солферинија 15. јула 1859. године, почело је
слабљење централистичких тенденција у Монархији. Најпре је уследио
проглас Фрање Јосифа о потреби “осавремењивања законодавства и
управе”, а затим је, 20. октобра 1859. године, у истом духу донета тзв.
“Октобарска диплома”. Иако су били у питању само наговештаји могућих
промена, у Хрватској су се пробудиле наде у повољније решење
“хрватског питања” *. На другој страни, Мађари нису били задовољни
делимичним уступцима. Да су обећања о децентрализацији била
неискрена показао је “Фебруарски патент” (26. фебруара 1861), који је за
целу државу установио централну владу и централни парламент са
седиштем у Бечу. Ипак, био је то крај огољеном апсолутизму и почетак
каквог-таквог парламентаризма.
Српско становништво са територије Војводства није се осећало
знатније погођеним укидањем Српског војводства, јер је било очигледно да
је оно “српско” само по имену. Стварањем Српског војводства и Тамишког
Баната, Бечки двор ни у једном сегменту није испунио одлуке Мајске
скупштине. Стога су ови захтеви поновљени на првом следећем Црквенонародном сабору 1861. године, познатом под именом Благовештански
сабор. На Благовештанском сабору 1861. тражено је да се поново
успостави Војводина, у границама према захтевима са Мајске скупштине,
али у то време то је била само административно-територијална јединица
Угарске, са ограниченом самоуправом.
***
По закону из 1861. године, Хрватска је била у персоналној унији са
Угарском. Два среза некадашњег Војводства, румски и илочки, укључени
су у обновљену Сремску жупанију. Поред Сремске, у саставу Хрватске и
Славоније било је још шест, а од 1874. године осам жупанија и двадесет
поджупанија.
Највиши орган власти у Троједној краљевини (Хрватска, Славонија и
Далмација) био је Сабор. Он је контролисао рад Владе и донекле имао и
буџетску власт. Број заступника у Сабору се, у разним периодима, кретао
од 60 до 120 посланика. Самостална Земаљска влада под именом
*

Хрватски језик као службени, велике жупане које именује бан, уједињење са Далмацијом...
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Краљевско намесничко веће била је извршни орган власти. Владом је
председавао хрватски бан *. Бан је по свом положају био много изнад
осталих чланова Владе, које је сам именовао и постављао, а био је
одговоран Сабору. До 1913. године било је три одела Земаљске владе:
Одјел за унутрашње послове, за богоштовље и наставу и за правосуђе, а
1914. установљен је и Одјел за народно господарство. На челу одела су
били “одјелни предстојници”. Поред Земаљске владе постојале су и
помоћне владине установе: Земаљска благајна, Рачунски уред,
Статистички уред, Земаљски архив и друге. Као засебна организациона
јединица деловало је Предсједништво Земаљске владе, које је обављало
послове вишег редарства, надзор над штампом, друштвима и
позориштима, издавало пасоше за иностранство и именовало особље
Земаљске владе и велике жупане. После пада апсолутизма државне
службе почињу да се попуњавају домаћим људима, иако је, ту и тамо,
било и странаца – углавном дефицитарних стручњака или оних већ
одомаћених. Цела земља је била подељена на осам жупанија. После
Нагодбе жупаније су изгубиле своју ранију самоуправу. Према закону од
1886. године на челу жупаније је био велики жупан **, као репрезентативни
орган, док је извршна власт припадала поджупану ***, такође именованом
од круне. Њихов рад је надзирао Надзорни орган жупаније. Жупаније су
имале своје скупштине и управне одборе. Половину жупанијске скупштине
су сачињавали “велепорезници” **** или вирилци (они који су плаћали
највећи порез у жупанији), док је друга половина скупштинских места
припадала изабраним заступницима. Према писању листа “Застава” 1,
1911. године у скупштини Сремске жупаније било је 74 вирилаца, међу
којима 33 Србина. У тај број су урачунати и патријарх и 12 манастирских
настојника, који су ово право користили по основи црквеног иметка.
Управни одбор жупаније су чинили велики жупан, поджупан, технички
шефови жупаније и 6 чланова које је бирала жупанијска скупштина.
*

Године 1860. хрватски бан је био Јосип Шокчевић, после њега на тај положај долази Левин
Раух (Levin Rauch, 1867-1871), затим Коломан Бедаковић (1872-1873), Анте Вакановић, као
“намесник банске части” (1872-1873), Иван Мажуранић, “бан пучанин” (1873-1880), Ладислав
Пејачевић (1880-1883), Куен Хедервари (Khuen-Héderváry, 1883-1903), Теодор Пејачевић,
“бан каваљер” (1903-1907), Александар Ракоцај (Aleksandar Rakodczay, 1907-1908), Павле
Раух (Pavle Rauch, 1908-1910), Никола Томашић (1910-1912), Славко Цувај (1912-1913),
Иван Шкерлец (1913-1917) и Антун Михаловић (1917-1918).
**
Неки од великих жупана Сремске жупаније били су: Светoзar Кушевић, Јулије Бубановић,
Ервин Чех (Ervin Cseh), Јулије Хидегети, Петар пл. Јурковић...
***
Те, 1886. године, укинуте су поджупаније, те је поджупан имао функцију помоћника великог
жупана.
****
Велепорезници су директно улазили у састав скупштине Сремске жупаније, а међу њима,
из Руме су били: гроф Пејачевић, апотекар Јосип Хондл (Josef Hondl), припадници
породице Јанчо (Jancsó), крчмар Никола Михајловић, Фердинанд Ристер (Ferdinand
Riester), велепоседник Теодор Богдановић, трговац Сима Милутиновић, лекар Мавро
Фишер, адвокат Александар Фишер, економ Ернест Шпилер (Ernest Spiller), трговац Јован
Ђуричић – Биорац, припадници јеврејских породица Штајнер (Steiner) и Весл (Wessel),
ветеринар Роберт Кинг (Robert King), велепоседник Васа Максимовић, краљевски јавни
бележник Јован Шевић, трговац Сима Милутиновић, парох Василије Крстић… (Извештаји
Сремске жупаније)
1
“Застава”, 1911, 46в
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Делокруг жупанијске скупштине био је мали. Она се бавила
територијалним променама општина и имовинским питањима. Насупрот
томе, делокруг управног одбора био је знатно већи и тицао се питања
контроле управе, судства, жалби и иницијатива у култури и привредном
животу. У финансијском погледу, жупаније су била зависне од виших
државних власти. 2
Према Закону о устројству политичке управе, од 15. новембра 1874.
године, Одељење за унутрашње послове Земаљске владе у Загребу је 5.
фебруара 1875, наредбом поделило и заокружило жупаније. Сремска
жупанија је подељена на две поджупаније са седиштем у Вуковару и у
Руми. У то доба, поджупанија у Руми имала је 50.991 становника
расподељених у 55 места. Политичких општина је било 11: Чалма – 5.668
становника, Гргуревци – 3.823, Велики Радинци – 2.923, Рума – 7.771,
Брестач – 4.566, Путинци – 5.345, Инђија – 4.234, Крушедол – 4.077, Ириг –
5.673, Јазак – 3.092, Каменица – 3.819. 3 Поджупаније су укинуте 1886.
године, а уместо њих су образовани срезови (котари).
Крајем XIX века Сремску жупанију је чинило 10 управних срезова,
130 управних општина, 3 града и један самостални муниципиј (Земун). Број
управних општина је растао с годинама. Тако је, 1886. године у Жупанији
било 83 самоуправне општине, а 1900. већ 142. Рума је на основу Закона о
градским општинама од 21. јуна 1895. године изгубила статус града,
односно, трговишта уређеног “попут градског муниципија”, и била
“утеловљена у жупанију” и подређена Краљевској котарској области,
смештеној у Руми. Била је центар истоименог среза *, који се састојао од 15
управних општина: Јарак, Кленак, Хртковци, Никинци, Краљевци, Огар,
Добринци, Гргуревци, Инђија, Брестач, Буђановци, Грабовци, Путинци,
Платичево и Велики Радинци. 4 Године 1886. било их је само 9, а 1896. чак
24 (прикључени су: Сибач, Петровци, Товарник, Суботиште, Витојевци,
Шуљам, М. Радинци, Стејановци и Вогањ 5). Све ове општине су имале
своје скупштине, благајне, управитеља, општинског бележника, благајника.
Виши ранг у Сремској жупанији имали су градови: Митровица, Земун,
Петроварадин и Карловци.

2

Ferdo Šišić, Pregled povjesti hrvatskog naroda od najstarijih vremena do godine 1873, Zagreb,
1916; Др Милан Владисављевић, Хрватска аутономија под Аустро-угарском, Београд, 1939;
Dr Milan Ivšić, Razvitak hrvatskog društva u drugoj polovini XIX stoleća, Zagreb, 1936; Милан
Марјановић, Савремена Хрватска, Београд, 1913; Интернет страна Државног архива
Хрватске: http://www.arhiv.hr/en/hr/fondovi/fondovi-i-zbirke/uprava-javne-sluzbe/1848-1918.htm
3
“Застава”, 1875, 19
*
После укидања Војводства, румски срез је изгубио северни део који је припао Иригу, али је
добио територије на југу све до Кленка. (Carl Bischof, Die Geschichte der Marktgemeinde
Ruma, Ruma/Jettingen, 1958, 147)
4
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju upravne župe Sriemske za upravnu godinu 1895,
Vukovar, 1896, 106-130 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1895)
Напомена: тај број је понекад варирао, али je у овом периоду углавном износио 15.
5
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju upravne župe Sriemske za upravnu godinu 1896,
Vukovar, 1897, 326 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1896)
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Сремска жупанија
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Закон од 1874. године дао је домаћем судству независност од Пеште
и Беча. Судство је било тростепено. Највиша судска инстанца био је Стол
седморице *, на челу са баном, основан још 1862. године. Као
другостепени, следили су апелациони судови (Бански сто) и, на дну ове
лествице, као првостепени, били су срески судови. у Сремској жупанији,
Краљевски судбени стол се налазио у Вуковару, а краљевски котарски
(срески) судови у Руми, Шиду, Иригу и Илоку. Судови су судили по
грађанским и кривичним хрватским законима. Финансије су константно
биле осетљиво питање у односима Хрватске и Угарске. Хрватска је у том
погледу била зависна. Највећи део прихода из Хрватске ишао је у
заједничку благајну. Хрватска је за потребе хрватске аутономије добијала
само део од те суме (погрдно називана “срамотна пензија”). О даљој
расподели ових средстава одлучивао је Сабор. Главни расходи су се
односили на просвету, сеоску привреду и правосуђе. У каснијем периоду
Хрватска је добијала 45% од прихода у Хрватској за потребе сопствене
аутономије. Та сума је износила 2.200.000 форинти и постепено је расла.
Финансијски односи Угарске и Хрватске решавани су нагодбама из 1880,
1889. и 1906. године. За јавну безбедност у земљи било је надлежно
оружништво и редарство. Оружништво је била хрватско-угарска установа
задужена за безбедност на целој територији Угарске, слична
жандармерији, са војничким поретком, под командом мађарских официра,
и у униформама сличним мађарским. На челу је било Главно
заповедништво у Загребу. Општа војна обавеза је заведена 1875.
Редарство је вукло корен из општинских редарстава. 6
После укидања апсолутизма дошло је до разбуктавања политичког
живота у држави. Устав је враћен 1860. године и извршена је подела
судске и извршне власти. Први избори за Хрватски сабор одржани су 1861.
године. Избори су се одвијали по изборном закону из 1848. године. **
Спроведени су и на територији Срема и Границе, а на њима су се, као
значајан политички чинилац, први пут појавили и Срби. Иако је још увек
постојала забрана колпортаже, у то време се појављује политичка штампа.
Лист “Обзор” је почео да излази 1860. године као “Позор”, а од 1867.
године као “Нови позор”. Од 1869/71. године излазио је под именом
“Заточник” и “Браник”. Због поменуте забране колпортаже, штампа се
добијала само путем претплате. Слобода штампе је уведена законом од
1874. године. Следеће, 1875. године, омогућено је и “правo окупљати се”.
Касније, након што је бан Куен Хедервари (Khuen-Héderváry) поново
*

Председник Стола седморице једно време је био др Ливије Радивојевић, који је пре 1861.
године
службовао
у
Руми.
(Станоје
Станојевић,
Народна
енциклопедија
српскохрватскасловеначка, књига III [Х-П], Загреб, 1928)
6
Ferdo Šišić, Pregled povjesti …; Др Милан Владисављевић, нав. дело; Dr Milan Ivšić, нав.
дело; Милан Марјановић, нав. дело.
**
По том изборном закону право гласа је имало свега 3% становништва. Активно и пасивно
право гласа су имали мушкарци старији од 24 године, са пребивалиштем и који су плаћали
порез. Поред њих, тзв. вирилно право да долазе на Сабор имали су магнати, прелати,
велики жупани, карловачки митрополит, бискупи, кнежеви, грофови, барони... Бирање је
било посредно (само у градовима непосредно), а гласање јавно. (Dr Ferdo Čulinović,
Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja I, Zagreb, 1961, 90)
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потпуно укинуо слободу штампе, 1907. године је донет либералнији закон
о штампи, којим је отклоњена цензура, омогућена продаја штампе на
јавним местима, олакшано оснивање листова, а могућност забране је
постојала само по строго утврђеним условима. 7
Политичке странке које су заступале различите политичке интересе
јављају се почетком 60-тих година. Тада је настала Самостална народна
странка на челу са Иваном Мажуранићем и Иваном Кукуљевићем. Она је
израсла из некадашњег Илирског покрета, са програмом реалне уније са
Аустријом. Насупрот њој су биле Штросмајерова (Strossmayer) Народнолиберална странка и Унионистичка странка, која се звала Уставно-народна
странка, која је била за тешњу везу са Угарском, тако да су је још звали и
“мађаронска”. До 1873. године већину у Сабору имали су унионисти, а када
је извршена ревизија Нагодбе, народњаци и унионисти су се фузионисали.
Касније су настале и друге политичке партије попут Старчевићеве
Хрватске странке права, Франкове Чисте странке права (“праваши”) – чији
се програм заснивао на историјским правима Хрвата, Социјалдемократске
странке Хрватске и Славоније, Хрватскo-српскe коалицијe (настала у
време бана Куена Хедерварија удруживањем Хрватске странке права,
Хрватске напредне странке, Српске самосталне странке, Српске
радикалне странке…), Сељачке странке, Хрватско-пучке напредне странке
и др. 8
Једна од најутицајних српских странака у Хрватској и Славонији
била је Српска радикална странка. Настала је од Целокупне народне
слободоумне странке (орган - лист “Застава”), која се 1887. године
одвојила од Српске народне слободоумне странке (у народу позната као
Либерална странка – орган лист “Браник”). Од ње је убрзо (1891) настала
Српска народна радикална странка (то је службени назив), која је под овим
именом наступала од 1893. године. Званични орган ове странке био је лист
“Застава”, док се раније, заједно са самосталцима, окупљала око листа
“Браник”. Њену политичку платформу најбоље је одражавао програм донет
у Окучанима 20. септембра 1903. године. У најкраћим цртама, он је у
државно-правним питањима захтевао финансијску самосталност Хрватске
и Славоније од Угарске, припајање Далмације Хрватској и Славонији, али
тек онда када се у њима промене “сустав и прилике”, већу самосталност
Угарске, али и Хрватске и Славоније у Угарској. Унутар Хрватске и
Славоније, у оквиру националног питања, захтевана је равноправност
Срба и Хрвата, као и ћирилице и латинице и православне и католичке
цркве, те да се, тада уобичајени, назив “грчко-источна црква” замени
називом “православна црква”, затим, право на српску тробојку и на
оснивање српских народних вероисповедних основних, средњих и
стручних школа, док би на филозофском факултету “Фрања Јосиф I“ у
Загребу требало да се уведе катедра за српску историју и књижевност, са
7
8

Др Милан Владисављевић, нав. дело, 65-66; Милан Марјановић, нав. дело
Јосип Хорват, Странке код Хрвата и њихова идеологија, Београд, 1939; Ferdo Šišić, Pregled
povjesti ...; Др Милан Владисављевић, нав. дело; Милан Марјановић, нав. дело
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српским професором. Било је и општих захтева попут оног за грађанским
слободама и сл. Што се тиче Срба у другим крајевима, актуелан је био
њихов захтев да се “исток [повери – п. а.] источним народима”, као и
противљење планираној аустријској окупацији Босне и Херцеговине.
Економски програм је промовисао развој задругарства, радничко
законодавство, смањивање пореза или ослобађање од истог (када се ради
о животним намирницама, порезу на земљу, на печење ракије, варошкој
потрошарини, монополу на дуван и сл.), борбу против уситњавања
поседа… У одељку “Автономни програм” странка је имала став да
Народно-црквени сабор треба да доноси одлуке без потврђивања од
стране виших власти и да епископа бира Народно-црквени сабор.
Залагала се за слободно развијање црквено-школских организација, за
слободан избор свештенства, тј. да конзисторија не кандидује свештенике,
већ да се поштује већина гласова; за тајно и опште гласање при
парохијским изборима и друго. Странка је жестоко протестовала приликом
спровођења реформи 1894. године (грађански брак, државне матрикуле,
слобода вероисповести, рецепција Јевреја…), које је тумачила као
безобзиран насртај на светињу брака, крштења, цркве, односно, као
угрожавање православља и српске аутономије. 9
Сличне политичке оријентације била је и Српска самостална
странка, друга велика странка Срба у Хрватској и Славонији. Настала је
тако што се, након расцепа Народне странке 1880. године, један њен део
издвојио у Неодвисну народну странку, којој су пришли и Срби окупљени
око Милетића и “Великобечкеречког програма”. Они су убрзо, на
конференцији у Руми, августа 1881. године, којој је присуствовао и сам
Светозар Милетић, основали нову српску странку названу Самостална
српска странка. Њу су подржавали и Српска народна слободоумна
странка, као и Срби из Угарске уопште. Центар странке био је у Загребу,
док је за Срем постојао један Одбор који је обједињавао многобројне
среске и месне одборе. Њен орган је био лист “Србобран”. 10
Први корак ка раздвајању радикала и самосталаца учињен је 1893.
поводом избора за Народно-црквени сабор. Овај процес је настављен на
збору у Сремској Митровици, када су радикали одлучили да убудуће
иступају само са својим именом, и коначно 1896. у Загребу, када су
самосталци одлучили да иступају као посебна странка у оквиру народноцрквене аутономије. Тада у листу “Застава” радикали Срема обавештавају
јавност да престају да буду чланови Самосталне странке. Међу
Румљанима потписницима овог обавештења били су: трговац Јован
Ђуричић – Биорац, адвокат Антоније Богдановић, поседник Митар Дудић,
трговац Тоша Ћирић, поседник Емил Кокић, књиговођа Љубомир Бикар,
9

Василије Крестић, Грађа о Србима у Хрватској и Славонији (1848-1914) I и II, Београд, 1995;
Андрија Раденић, Положај и борба сељаштва у Срему од краја XIX века до 1914, Београд,
1958, 183-184; Лазар Ракић, Радикална странка у Војводини, Истраживања 3, Нови Сад,
1974, 288
10
"Српски глас", 1882, 1; Василије Крестић, Грађа о Србима… I, 376; Андрија Раденић, нав.
дело, 183-184
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благајник Драгутин Костић, трговац Јефта Остојић, трговац Паја
Андрејевић, занатлија Душан Гроздић, велепоседник Тодор Богдановић,
адвокат Жарко Миладиновић * и Јован Татић. 11 Иако су имале сличне
програме, нарочито по питању положаја Срба у Хрватској и Славонији, ове
две странке су се често сукобљавале, борећи се за утицај у српском
народу. Радикали су били оштрији, одређенији и императивнији у својим
наступима и захтевима. Видније него њихови конкуренти наглашавали су
социјални моменат у српском народу. Изузетак је био њихов предизборни
споразум у Славонском Броду из јуна 1901. о подели срезова за изборе и
узајамном помагању. По споразуму, Срем је припао радикалима. 12
Међутим, сукоби самосталаца и радикала ишли су дотле да су појединци
своје супарнике изазивали на оружани двобој. Тако је Жарко Миладиновић
прихватио изазов самосталца Младена Пилића за двобој, у коме су
обојица били повређени, али су борбу наставили и после, преко својих
листова. 13
Поред ове две политичке партије у политичком животу Срема су се
појављивале и владина Народна странка, Хрватска странка права (орган у
Срему “Хрватски браник”) и Социјалдемократска странка, док Франкови
праваши у Срему нису успели да обезбеде већи утицај. Присталице
Народне странке, која је у основи била унионистичка и мађаронска, били
су велепоседници, богатији трговци, индустријалци и државни чиновници.
*

Др Жарко Миладиновић је рођен у Ердевику 1862. Гимназију је завршио у Новом Саду
1882, а Правни факултет у Бечу. После студија се настанио у Руми. Приступио је Српској
радикалној странци Јаше Томића и Лазе Нинчића. Био је председник клуба радикалских
посланика, председник друштва “Рад”, а значајан је његов рад у друштвима “Змај”, Друштву
за српско народно позориште и Матици српској. Сарађивао је у многим стручним правним
листовима. Најзначајнија дела су му: “Тумач повластица и привилегија закона, уредаба и
других наредаба Српске народно-црквене автономије у Угарској, Хрватској и Славонији”, “Jus
inspectionis”, “Нови црногорски законик”, “Право о пчели” и “Политичка свест”. Покренуо је
лист “Самозаконија” 1897, а од 1907. издавао лист “Радикал”. У време актуелних
“велеиздајничких завера” у Хрватској и Славонији, Жарко Миладиновић је 26. фебруара
1909. године ухапшен под оптужбом да је врбовао добровољце за Србију и да је преносио
оружје у Србију. Након дуже истраге Војни суд ге је ослободио. Миладиновић се 20. августа
исте године тријумфално вратио у Руму, где му је приређен величанствен дочек.
Миладиновић је радио и на оснивању и развоју Српског сокола, учествовао је на
Видовданској прослави у манастиру Раваници у Врднику, приређивао велике зборове Срба у
Руми и Срему. У његовој кући су одржавани састанци комитских вођа из Јужне Србије,
којима је он здушно и на разне начине помагао. У време Првог светског рата био је затворен.
После ослобођења његови говори у Народном представништву у Београду наилазили су на
повољан одјек код разних политичких личности тога доба. Нарочито је запамћен његов говор
у одбрану Баната, на који је претендовала Румунија. На изборима до 1925. редовно је
побеђивао у Руми и околини. У току 1921. и 1922. године био је министар пошта и
телеграфа, а све до смрти члан Главног одбора Народне радикалне странке у Београду.
Умро је изненада у Београду 25. јула 1926, а сахрањен је у Руми. Тестаментом од 20.
августа, своју непокретну имовину и готовину оставио је српским установама у Руми са
жељом да се оснује “Српски дом”. На основу “Правила задужбине Српски дом”, извршиоци
његове последње воље, продали су ове некретнине и купили властелинску зграду у центру
Руме, где су биле смештене све српске установе. (Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у
прошлости, "Дан", Нови Сад, 25. мај 1939, 27. мај 1939. и 14. јун 1939.)
11
Милутин Станишић Вуксанов, Олујно доба (монографија Ирига), Нови Сад, 1984.
12
Василије Крестић, Грађа о Србима… II
13
Василије Ђ. Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији (1848-1914), Београд, 1995, 473
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Ова странка је вешто користила хрватско-српске сукобе, тако да је
формално иступајући против великохрватских тежњи успела да привуче
део српског становништва. Правашко чланство се углавном регрутовало
међу хрватским становништвом у Срему. 14 Раднички и социјалдемократски
покрет у Срему је почео да јача тек почетком XX века. Носиоци ових идеја
били су Витомир Кораћ и Васа Пелагић, док су се њихове присталице
окупљале око Социјалдемократске странке.
Први избори за хрватски Сабор у овом периоду одржани су 1861.
године. Следећи избори су били јуна 1865. године, по новом изборном
закону, а затим и 1867. године. На њима су победили унионисти. На
већини наредних избора до краја XIX века, самостално или у коалицији,
већину места у Сабору добијала је Народна странка. Године 1908. победу
на изборима однела је Хрватско-српска коалиција, док је Народна странка
остала без мандата. Коалиција је победила и 1910, 1911. и 1913. године. У
међувремену су се десиле и две изборне реформе (1888. и 1910. године)
по којима је бирачко право знатније проширено. Уочи избора 1906. године,
у Хрватској и Славонији било је 2.214.304 становника и само 45.381 бирач,
а поједини изборни срезови имали су само стотинак или и мање бирача.
После поменуте реформе 1910. године број бирача се увећао на 190.000.
Међутим, сами избори су и даље остали јавни. 15
Током овог раздобља политички живот Краљевине био је обележен
многобројним политичким збивањима, сукобима и аферама. Једно од
најважнијих питања било је национално питање Срба у Хрватској и
Славонији. Почетком 60-тих година Сабор је “озаконио начело братства и
јединства народа југословенских земаља” а затим и “равноправност
Хрвата и Срба”. Од ових принципа се, међутим, брзо одступило, тако да су
се односи ова два народа нагло погоршавали у правцу асимилације Срба.
Повремено су, ипак, Срби и Хрвати заједно наступали, као приликом борбе
против Нагодбе или против бана Рауха. Овај бан је 1869. године укинуо
ћирилицу као званично писмо у Срему, а затим је поништена ранија одлука
Сабора да је службени језик у Хрватској “хрватски или српски”, те је од
1871. то само хрватски. После ревизије Нагодбе 1873. године дошло је до
разлаза Срба и Хрвата, па и неслагања међу самим Србима. Разним
уступцима Хрватима Бењамин Калај (Benjamin Kalai) је постигао да их
одвоји од Срба. И Народна странка је променила курс, те један део
чланства прихвата ревизију Нагодбе. Исто чини и део Срба (у Руми Ђ.
Бугарски) тзв. "нотабилитети", као и клерикалци у Срему на челу са
патријархом Германом Анђелићем. Тада долази и до разлаза у Српској
народној слободоумној странци. 16 Врхунац непријатељства између Срба и
Хрвата достигнут је 1903. године отвореним хрватско-српским сукобом.
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Андрија Раденић, нав. дело, 179
Милан Марјановић, нав. дело; Ferdo Šišić, Pregled povjesti …; Васо Чубриловић, Политичка
прошлост Хрвата, Београд, 1939; Ferdo Ćulinović, нав. дело; Др Милан Владисављевић,
нав. дело
16
Василије Ђ. Крестић, Историја Срба…
15

13

Друго важно питање био је однос Хрватске и Угарске. Хрватски
сабор је већ 1861. године расправљао о новим околностима и везама
Хрватске и Угарске. Од 1865. године почео је процес приближавања
Хрватске Угарској, да би њихов међусобни однос био регулисан Нагодбом
из 1868. године. У питању је државно-правни уговор Хрватске и Угарске по
којем су ове две државе имале заједничке војне и финансијско-економске
послове. У заједнички Сабор слали су свако своје посланике. У депутацији
Хрватска самоуправа је обухватала законодавство, извршну власт и
аутономију у унутрашњим пословима, богоштовљу, настави и правосуђу.
Хрвати су означени као “политички народ”, са сопственом територијом и
језиком. Касније (1873), извршена је ревизија Нагодбе. Стари хрватски
захтев за враћање Крајине матици остварен је тек јуна 1881, осам година
након развојачење Војне крајине.
Један од најбурнијих политичких процеса почетком XX века, био је
тзв. Велеиздајнички процес. Овај догађај је изазвао велико узнемирење
код Срба у Хрватској, јер је половином јануара 1909. године подигнута
53
Србина
“велеиздајника”.
Инсценирањем
оптужба
против
Велеиздајничког процеса била је поништена и изборна победа Коалиције и
одложено заседање Сабора. На крају, због недостатка доказа, већина
оптужених је била ослобођена, а аболицијом 1911. године и они који су
осуђени су ослобођени. 17

17

Ferdo Šišić, Pregled povjesti...; Милан Марјановић, нав. дело; Василије Ђ. Крестић, Историја
Срба…
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Становништво

У односу на прву половину XIX века етнички састав становништва
Срема се није битније мењао. И даље је Срем био вишенационална
средина, са већинским српским становништвом. Према бројности следили
су Хрвати, Немци, Мађари, Словаци, Русини и други. Слична ситуација је
била и у румском срезу, с тим да је број Немаца вишеструко превазилазио
број Хрвата, а разлика у броју Срба и Немаца била је знатно мања. Када
се ради о самој Руми, Немци су били у већини.
За разлику од етничког састава који се деценијама није мењао, број
становника Срема се стално увећавао.
Према статистичким подацима, у Сремској жупанији, без Земуна,
1890. године, на површини од 6.809,89 km2, живело је 334.199
становника. 18 Према другом извору за исту годину, Жупанија је на
површини 1.193.067 јутара и 709 квадратних хвати имала 54.417 кућа и
347.022 становника. 19 У наредном периоду тај број је углавном растао,
тако да је 1900. године 20 број становника (без Земуна) износио 364.765,
распоређених на 64.316 кућа, крајем 1908 21 – 398.956 становника, 1910 22 –
387.739 становника, а 1913. године 23 411.093 становника и то: Срба –
189.007, Хрвата – 106.000, Немаца – 68.086, Мађара – 29.000, Словака –
14.000 и Русина – 5.000.
Према попису из 1890. године 24 у румском срезу било је 35.699
становника, 1897. године 25 41.281, у 6.241 кући, на површини 138.935
катастарских јутара и 1.465 кв. хв., а 1911. године 26 44.936 становника. Две

18

Андрија Раденић, нав. дело, 8-9 (Milan Kreser, Gustoća žiteljstva Kraljevine Hrvatske I
Slavonije, djela JAZU, knj. XXVI, Zagreb, 1917)
19
Жупанијски извештај, год 1895, 106
20
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju županije Sriemske za upravnu godinu 1900,
Vukovar, 1901, 128 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1900)
Напомена: према другом извору за исту годину наведен је број од 365.100 становника.
(Андрија Раденић, нав. дело, 8)
21
“Радикал”, 1909, 32
22
Izveštaj Vel. župana Županije Sriemske i grada Zemuna, 1904, Vukovar, 1905. (у даљем тексту
Жупанијски извештај, год. 1904)
Напомена: према другом извору за исту годину наведен је број од 394.172 становника.
(Андрија Раденић, нав. дело, 8)
23
“Застава” 1913, 62ј
24
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju županije Sriemske za upravnu godinu 1894,
Vukovar, 1895, 258 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1894)
25
Izveštaj Kr. vel. župana županije Sriemske i gradova Zemuna, Mitrovice, Karlovaca i
Petrovaradina za 1897, Vukovar, 1898, 110 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1897)
26
Izveštaj o stanju javne uprave u županiji Sriemskoj za 1911, Vukovar, 1912, 18 (у даљем тексту
Жупанијски извештај, год. 1911)

15

године касније лист “Застава” наводи бројно стање три најзаступљенија
народа у срезу и то: Срба – 22.986, Немаца – 15.529 и Хрвата – 3.730. 27
Први систематски попис румског становништа био је 1881. године.
Тада је Рума бројала 8.541 становника. 28

2.467

1879.

31

1880.

32

Укупно

1870.

Остали

4.826

Јевреји

3.158

30

Мађари

Немци

1869. 29

Хрвати

Срби

Година

Следећа табела показује кретање броја становништва у Руми у
периоду 1869-1910. према разним изворима.

7.984
7.771
8.250

2.749

4.741

566

332

27

138

15

8.541

“Застава” 1913, 62ј
Carl Bischof, нав. дело, 149
Напомена: Бишоф у истом делу ову цифру наводи и за 1880. годину.
29
“Панчевац”, 1872, 61
За исту, 1869. годину, забележен је још један податак по којем је Рума имала 7.771
становника, а цео срез 21.363. (Слободан Ћурчић, Број становника Војводине, Нови Сад,
1996, 127) Број од 7.771 становника Руме помињу још неки извори за друге године. (Видети
следећу фусноту и “Застава” 1875, 19, Закон о устројству политичке управе од 15.
новембра 1874. године)
30
Автономни програм Српске народне слободоумне странке и њен проглас на бираче, Нови
Сад, 1902, 32 (избори за Српски народно-црквени сабор у Карловачкој архидијецези). Ова
бројка је вероватно стање са последњег пописа становништва 1871. године.
Напомена: према једном архивском спису исти број становника (7.771) наведен је и за 1877.
годину. (Историјски архив “Срем”, Сремска Митровица, фонд Магистрат трговишта Рума [у
даљем тексту – ИАС, Магистрат…], 1877. прва кут. /998)
Напомена: према једном архивском документу Рума је 1870. године имала 1.671 кућу, у
којима је живело 3.832 мушкарца (2.248 одраслих и 1.584 неодраслих) и 3.939 жена (2.317
одраслих и 1.622 неодрасле). (ИАС, Магистрат..., 1879/417)
31
ИАС, Магистрат..., 1879/417
Напомена: према истом извору, те године Рума је имала 1.791 кућу.
32
Carl Bischof, нав. дело, 149
Напомена: аутор је користио податке из званичних резултата пописа становништва, који су
се налазили у архиву румске среске управе
Напомена: у целом срезу је 1880. године било 23.616 становника (Слободан Ћурчић, Број
становника Војводине, Нови Сад, 1996, 127)
Напомена: скоро истоветан попис, али за 1881. годину дао је Богдан Рајаковац у својим
рукописима (не наводећи извор), с тим да су Срби и Хрвати пописани заједно (3.315 – што
је податак вероватно преузет из Летописа Српске пучке школе), а наведени су и још неки
додатни подаци: кућа – 1.563, Словака – 24, Русина – 22, Румуна – 5, осталих – 102. Према
вероисповести, румско становништво је чинило: 5.564 католика, 2.742 православна, 138
Јевреја и 85 евангелика. Укупно је било 3.390 писмених становника. (Богдан Рајаковац,
рукописи, Збирка Завичајног музеја, Рума – у даљем тексту Збирка ЗМР)
28

16

1881. 33

8.756

1890.

34

2.672

5.708

670

390

193

9.633

1900.

35

2.708

6.337

744

410

244

10.443

1901.

36

1905.

37

2.295

6.337

1910.

38

3.149

6.901

1913.

39

10.377
410
1.146

637

586
239

9.628
12.072

6.943

12.148

Конкретније податке о броју Срба у Руми у другој половини XIX века
дају домовни протоколи трију српских православних цркава. 40
година

1860

1861

1865

1869

1871

1872

115

138

150

121

181

1881

1885

1888

Свих Светих
кућа

138

33

Statut autonomnog i poveljnog Trgovišta Rume, Ruma, A. Wagner, 1884.
Мејерсов лексикон у одредници за Руму наводи да је у Руми 1981. године било 8.541
становник, што је исти број као према попису из 1880. (Meyers Konversations Lexikon,
Leipzig, 1888)
34
Carl Bischof, нав. дело, 149 (аутор изводи збир од 9.582 становника); Brockhaus
Konversations-Lexikon, Leipzig, 1898.
Напомена: Франц Вилхелм за исту годину наводи исти број Немаца, Хрвата и Јевреја, али
2.072 Срба и укупно 9.033 становника. (Franz Wilhelm, Rumaer Dokumentation, band I,
Stuttgart, 1990, 414)
Напомена: у целом срезу је 1890. године било 28.562 становника (Слободан Ћурчић, нав.
дело, 127)
Напомена: тих година у румском срезу има 6.882 православна и 10.928 католика.
(“Застава”, 1892, 50)
35
Carl Bischof, нав. дело, 149 (аутор изводи збир од 10.266 становника)
Напомена: Слободан Ћурчић за 1900. годину наводи податак од 10.366 лица, а у целом
срезу 31.647 становника (Слободан Ћурчић, нав. дело, 127), док је према подацима из
програма Српске народне слободоумне странке Срба те године било 2.192 (Автономни
програм Српске народне слободоумне странке…, 32)
Богдан Рајаковац у својим рукописима помиње цифру од 10.266 становника.
36
Meyers Grosses Konverstions-Lexikon, Leipzig und Wien, 1909.
37
Мата Косовац, Српска православна митрополија Карловачка по подацима од 1905. године,
Сремски Карловци, 1910, 344-345
Напомена: према истом извору у Руми је те године било 2.029 домова, 2.407 брачних
парова (од чега 515 српских) и 5.752 мушке и 3.876 женских особа. У процентима Срби
овако стоје: са порезом 30%, домовима 28%, становницима 26% и брачним паровима 21%.
38
Carl Bischof, нав. дело, 149 (аутор изводи збир од 12.463 становника)
Напомена: према једном другом извору у Руми је 1910. године било 2.122 куће са 2.558
станова, од чега 88 празних, а укупно становника 11.638, без оних на Петровом двору (172)
и војника. (Franz Wilhelm, нав. дело, 206; Deutsche Volksblatt, 1911, 6)
У целом срезу је 1910. године било 34.336 становника (Слободан Ћурчић, нав. дело, 127)
39
“Застава” 1913, 186 ј
40
Угљеша Крстић, Рукописно одељење Матице српске у Новом Саду, Манускрипти “Рума”, М
18.526
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парохијана

853

783

791

837

Вазнесенска
кућа

163

158

147

парохијана

907

877

862

мушких

460

446

435

женских

447

431

427

65

60

63

парохијана

289

296

310

мушких

147

150

161

женских

142

146

149

Николајевска
кућа

Наредни подаци потичу из разних извора:
1909. година 41
кућа

Свих Светих
167

Вазнесенска
270

парохијана

943

1.449

мушких

483

742

женских

460

707

Укупно парохијана у све три православне цркве
1865 42 1867 43 1900 44 1905 45
кућа
парохијана

2.500

3.158

392

560

2.192

2.295

41

“Радикал”, 1910, 3, 5
Напомена:
У парохији Грчке цркве исте године било је 179 брачних парова, 50 удоваца и 12 удовица –
свега 62; рођено је 27 мушке и 22 женске деце; умрло је 9 женских и 6 мушких особа –
свега 15; венчано укупно 9 парова. У парохији Вазнесенске цркве исте године било је 378
брачних парова, 34 удовца, 46 удовица; рођено је 43 мушке и 36 женске деце – укупно 79;
умрло је 17 женских и 36 мушких особа – укупно 53; венчано 18 парова, а прираштај је
износио 26 душа.
42
“Србобран”, 1865, 15
43
“Панчевац”, 1872, 51
44
Димитрије Руварац, Шематизам источно-православне цркве митрополије Карловачке за
годину 1900, Ср. Карловци, 1900, 47-48
Напомена: Према истим подацима било је 507 брачних парова и 246 школске деце (126
мушких и 120 женских). У процентима су Срби у односу на укупно становништво Руме овако
стајали: са порезом 30%, домовима 28%, становницима 26% и у брачним паровима 21%
45
Мата Косовац, нав. дело, 344-345

18

мушких

1.126

женских

1.066

Број припадника свих националности у Руми је временом растао.
Највећи прираштај становништва приметан је код Хрвата крајем XIX и
почетком XX века. Код Срба је ситуација мало другачија, пораст броја
становништва је слабији, а у појединим годинама видљиво је чак и опадање.
Ово најбоље илуструје статистика Вазнесенске цркве 46, према којој је код
српског становништва изражена велика смртност. Према тим подацима у
овој парохији негативни прираштај је карактеристичан за следеће године:
1849. године био је –82, 1858. године –17, 1871. године –17, 1872. године –
31, 1873. године –22, 1874. године –23 и 1915. године –36.
На исту појаву указују и подаци немачког истраживача Франца
Вилхелма 47. На основу матичних књига које су му биле доступне, утврдио
је негативан прираштај, поменутих година, код свих националности у Руми.
Година

Немци

Срби

остали католици

1849.

–228

–356

–86

1858.

–50

–51

–9

1873.

–14

–52

–9

1874.

–25

–22

–24

1876.

–10

–19

–7

1915.

–61

–59

Код Срба је тренд негативног прираштаја био изражен у већој мери
него код осталих народа. Трајао је од 1855. до 1876, и од 1888. до 1893.
године. У време Првог светског рата поново се јавља негативан наталитет
код свих народа. На другој страни, највећи прираштај Немаца био је: 1884.
године +143, 1886. године +176, 1894. године +163, 1897. године +168 и
1900. године +192, а код Срба: 1881. године +28, 1886/7. године +77, 1894.
године +43, 1897. године +26, 1903. године +38, 1907. године +35, 1909.
године +42 и до ратних година је углавном био позитиван. 48
Поред велике смртности у наведеним годинама, Крезер у својим
истраживањима, која цитира Андрија Раденић, и која показују да је
природни прираштај у Срему испод тадашњег просека у Хрватској и
Славонији, ову појаву објашњава првенствено браковима са мање деце –
“Zweikindersystem”. 49
46

Угљеша Крстић, Манускрипти "Рума", М 18.526
Carl Bischof, нав. дело, 131-135; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 161 – графикон
48
Carl Bischof, нав. дело, 131-135; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 161 – графикон
49
Андрија Раденић, нав. дело, 12
47
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Лист “Застава” 1880. године доноси пресек прираштаја на нивоу
Румске поджупаније седамдесетих година. Тако је у периоду 1870-1874.
године број становника Поджупаније опао за 3.557, док је у наредном
периоду (1875-1878) број становника порастао за 1.245. Значи, крајем
деценије (1878) Поджупанија је имала 2.312 становника мање него на
њеном почетку. 50
Исцрпније податке о кретању броја становништва у румском срезу,
али само за две године, дају извештаји Сремске жупаније. Према њима,
1894. године укупан број живорођене деце износио је 1.921. Од тога је
законитих било 1.831 (963 мушких и 868 женских), а незаконитих 90 (52
мушка и 38 женских). Сходно томе, на 100 становника било је 53,80
живорођене деце. Исте године, мртворођено је 25-оро деце, од чега
законитих 24 (10 мушких и 14 женских) и 1 мушко незаконито дете.
Следеће године, тај број је био нешто већи. Живорођене деце било је
2.025, од чега 1.964 законите (987 мушких и 977 женских) и 61 незаконито
(30 мушких и 31 женско). На 100 становника прираштај је износио 56,72.
Број мртворођене деце био је 32, од чега законитих 29 (16 мушких и 13
женских) и 3 незаконита детета (1 мушко и 2 женска). 51
Број становника се мењао и на друге начине. Крајем XIX века
изражене су биле миграције становништва, углавном унутар Аустроугарске
монархије. Ипак, није била ретка појава исељавања у друге државе.
Дуготрајна економска криза која је настала прелазом из феудалног
система у капиталистички, усмерен на брз профит, довела је до великих
промена у тадашњем друштву. Становништво се селило у веће градове
тражећи посао у, још неразвијеној индустрији, или се исељавало у
развијеније крајеве Аустроугарске. Ипак, малобројне мануфактуре,
фабрике и занатске радионице нису могле да запосле сву расположиву
радну снагу, тако да су многи принуђени да одлазе ван државе, најчешће у
прекоморске земље (Северну и Јужну Америку). У мањем броју случајева,
узроци исељавања су били политички, избегавање војне и других обавеза
или бекство пред органима јавног реда. 52
Према угарској државној статистици исељавање из Срема у друге
државе је текло следећим темпом: 1899 – 228 исељеника, 1900 – 274, 1901
– 386, 1905 – 1.771, 1906 – 1.496, 1907 – 2.916, 1908 – 628 (пад због
финансијске кризе у Америци 1907. године), 1909 – 1.187, 1909 – 1.187,
1910 – 1.553, 1911 – 904 (пад због пооштрених законских мера против
исељавања), 1912 – 1.490, 1913 – 1.265 (пад због забране одласка војних
обвезника због Балканског рата у Србији). Дакле, у периоду 1899-1913.
године из Срема се из Аустроугарске иселило 15.560 лица. Према
Лакатошевој “Статистици”, коју цитира Раденић, подаци се мало разликују,
али је тренд исељавања задржан. У првом периоду, у Сремској жупанији,
50
51
52

“Застава”, 1880, 122
Жупанијски извештај, год. 1894, 260-261; Жупанијски извештај, год 1895, 230-231
Андрија Раденић, нав. дело, 143-146
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најсклонији исељавању су Срби. Од 1905. до 1907. године од укупног броја
исељених, 35,1% су били Срби. Следе Немци са 29,2% и Хрвати са 19,7%.
У наредном периоду од 1908. до 1913. године примат преузимају Немци са
31,1%, затим Хрвати са 28,2% и Срби са 27,6%. Други народи Срема
исељавали су се у знатно мањој мери. Статистички годишњак Хрватске
земаљске статистике из 1905. године, као народе који се процентуално
највише исељавају помиње Немце, Словаке и Русине. Ипак, исељавање
из Срема било је мање него из других жупанија. 53
Највише су се исељавали пољопривредни радници, служинчад,
надничари, занатски и трговачки радници, самосталне занатлије и трговци.
Постојале су и посебне агенције за организовање оваквих далеких
путовања. Подстицајно је било и то што је цена карте трећег разреда за
Америку од 1905. до 1907. била снижена на 40К. Талас исељавања је
толико узео маха да су државне власти покушале разним мерама да
ублаже ову појаву. Указивале су на неоправданост сељења са становишта
плодне земље и добрих природних услова за живот. Организаторе
исељавања називале су авантуристима и позивале становништво да не
наседа њиховим агитацијама. 54
Према подацима из регрутних књига у периоду од 1896. до 1918.
године, из Руме су се у прекоморске крајеве (“Америка, Аргентина,
Бразилија…”), углавном исељавали Немци * и тек по која српска породица.
Највеће исељавање је било 1907, 1909. и 1910. године, када се иселило 13
породица. 55 (прилог 1)
Исељавање из Срема је текло и у другим правцима. Цитирајући
грађу бечких архива, Василије Крестић доноси податак да се “у новије
време из Сремске жупаније, наиме, из румског среза (Јарак, Ривица и
Рума) тамошњи сељаци грчко-несједињене вере исељавају у Србију”. Као
разлог исељавања наводе се пореска оптерећења, “а вероватно има и
других разлога”. 56
Поред организованог планског досељавања становника у економски
јачајућу Руму, постојао је читав низ појединачних, случајних долазака.
Један документ описује како је Адам Дреер (Adam Dreher), на путу кући из
Врдника, преко Ривице, наишао на “дерана од 13 година”, који се без
питања попео на кола и замолио га да га повезе до прве цркве да тражи
службу. Момак је у Руми испричао надлежним органима да се зове Коста
Јовановић, да је рођен у селу код Илока, живео је неко време у Новом

53

Андрија Раденић, нав. дело, 143-146 (Josip Lakatoš, Narodna statistika, Zagreb, 1914)
Андрија Раденић, нав. дело, 143-146
*
Као илустрација је и податак о неколико немачких породица које су се у току 1912. иселиле у
Америку. То су: Иван Херц (Johann Herz), Адам Руп (Adam Rupp), Драгутин Фишер (Karl
Fischer), Иван Дреер (Johann Dreer), Стјепан Ђурковић (Stefan Gyurkovich). (ИАС,
Магистрат…, 1912, кут. 2.044-4.480 (кут. са 1911)
55
Регрутне књиге, Збирка ЗМР
56
Василије Крестић, Грађа о Србима… I, 372
54
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Саду, те да су му умрли и отац и мајка. Пошто је био сав крастав и са
болесним очима, Дреер га је касније отерао. 57
Следећа табела показује како се кретао процес усељавања и
исељавања из румског среза:

25

20

1895 59

47

43

30

1896 60

40

35

25

Угарска
(18)
друг. жуп
(10)
Угарска
(19)
Далмац.
(1)

61

37

41

23

Угарска
[57]
Хрватска
[21]

1898 62

32

32

20

Угарска
[58]
Хрватска
[6]

17

Угарска
[58]
Хрватска
[5]

1897

1900 63

26

37

ж

сељаци

6

5

3

занатл.
(3)
трговци
(6)

-

-

-

13

11

7

5

11

2

иностран.
[2]

12

Угарска
[38]
Крањска
[5]
иностран.
[6]

занатл.
(3)
са
иметком
(56)

сталеж

37

област
(породица)
[лица]

породица

1894 58

м

породица

ж

Исељавање
сталеж
(број)

м

област
(породица)
[лица]

Година

Усељавање

занатл.
(7)
занатл.
(3)
са
иметком
(63)

57

23

26

са
иметком
(49)

Архив Војводине, Нови Сад (у даљем тексту АВ), Фонд – 401, кут. 15, 2.082
Жупанијски извештај, год. 1894, 210
Жупанијски извештај, год. 1895, 224
60
Жупанијски извештај, год. 1896, 249
61
Жупанијски извештај, год. 1897, 212-213
Напомена: у Угарску се без дозволе иселило 3 породице са иметком, са 8 лица (6 м и 2 ж).
62
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju uprave župe Sriemske za upravnu godinu 1898,
Vukovar 1899, 236 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1898)
63
Жупанијски извештај, год. 1900, 232-233
Напомена: те године једна особа из Руме је изгубила држављанство, а запажено је
повећано привремено исељавање Немаца у Немачку ради посла.
58
59
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1901

64

5

Угарска
[28]
Хрватска
[12]

1902 65

3

5

2

Угарска
[8]

1903 66

3

5

2

Угарска
[8]

1904

67

1907

68

1908

69

59

72

89

4

58

61

4

47

70

Угарска
[6]
Хрватска
[6]
иностран.
[51]
Угарска
[38]
Хрватска
[8]
Чешка
[4]
иностран.
[85]
Угарска
[16]
Хрватс.
[27]
Чешка
[2]
иностран.
[95]

занатл.
(5)
са
иметком
(12)
са
иметком
(8)
са
иметком
(8)

са
иметком
(3)

1

1

1

Угарска
[3]

2

2

1

Угарска
[4]

2

2

1

Угарска
[4]

занатл.
(1)
са
иметком
(63)

5

7

3

занатл.
(14)
са
иметком
(130)

131

36

Угарска
[8]
иностран.
[159]

са
иметком
(167)

72

Угарска
[19]
иностран.
[104]

са
иметком
(62)

занатл.
(20)
са
иметком
(70)

81

62

са
иметком
(4)
са
иметком
(4)

Упоредо са повећањем броја становника, расла је и густина
насељености ових подручја.
Године 1894. у Сремској жупанији број становника по квадратном
километру износио је 43,61, а број становника по кући 6,85. 70 Петнаестак
64

Izveštaj Kr. vel. župana Županije Sriemske i grada Zemuna, 1901, Vukovar, 1902, 214-215 (у
даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1901)
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora županije Sriemske i o stanju javne uprave u Sriemskoj
županiji za 1902, Vukovar, 1903, 346-347 (у даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1902)
66
Izvešće o stanju javne uprave u županiji Sriemskoj za godinu 1903, Vukovar, 1904, 213-214 (у
даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1903)
Напомена: те године једна особа из Руме је изгубила држављанство, а запажено је
повећано привремено исељавање Немаца у Немачку ради посла.
67
Жупанијски извештај, год. 1904, 276-277
Напомена: у иностранство се без дозволе иселило 38 лица са иметком (37 м и 1 ж).
68
Izveštaj Vel. župana Županije Sriemske i grada Zemuna, 1907, Vukovar, 1908, 286-287 (у
даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1907)
69
Izveštaj Kr. vel. župana Županije Sriemske i grada Zemuna, 1908, Vukovar, 1909, 290-291 (у
даљем тексту Жупанијски извештај, год. 1908)
Напомена: у иностранство се без дозволе иселила 1 особа.
70
Жупанијски извештај, год. 1894, 258
65
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година касније (1910) тај број је повећан на 53,3 становника по km2. 71
Пораст густине насељености видљив је и на подручју румског среза. У
њему је густина насељености 1880. године износила 42,1 становника на 1
km2, a 1910. знатно више, чак 60,8. Повећана густина била је резултат
колонизације (а она, вероватно, привредног развоја среза). 72 Према
другим подацима, у румском срезу је крајем XIX века на 1 km2 живело 84
становника. 73
***
Вишенационалност средине резултирала је и многобројним
разликама у начину живота и, уопште, карактеристикама становништва.
Ипак, осим у политичким опредељењима, ове разлике нису биле препрека
за међусобну сарадњу у заједничком настојању да се унапреде економске
и културне прилике у Руми.
Пошто су Немци и Срби представљали већину румског
становништва, често се повлачила паралела у начину живота, обичајима и
схватањима ова два народа. Српски политичари, представници цркве и
културни посленици су нарочито критиковали растрошност и немарност у
погледу стицања имовине, карактеристичну за већину српског
становништва, истичући марљивост, педантност, предузимљивост и сл.
припадника немачког народа. У томе је предњачио инђијски прота
Радослав Марковић.
Инђија је тада у погледу националног састава била слична Руми.
Локално становништво је у почетку на Немце гледало потцењивачки, јер су
били сиромашни, а “данас их држе за паметне и вредне”. Угледају се на
њих и по начину исхране, која је примерена годишњем добу и обиму
пољских радова. Немци су више били оријентисани на земљорадњу.
Постепено су увећавали своје поседе, купујући их од Срба, који су се,
нарочито ранијих година, бавили углавном сточарством. Прота Марковић,
наводећи више примера, нарочито се осврће на појаву расипништва
приликом сватова и даћа, када се потроше средства мукотрпно стицана
вишегодишњим радом. Као последица јавља се задуженост и, не ретко,
материјално пропадање. Као велика зла помиње и склоност парничењу и
пијанство. 74
Без обзира што је процес напуштања старих “штетних” обичаја код
Срба текао споро, званични документи повремено констатују напредак у
овом погледу. Жупанијски извештај за 1895. годину каже да су у срезу
скоро сасвим престала вишедневна светковања свечарства, као и
71

Жупанијски извештај, год. 1900, 128
Андрија Раденић, нав. дело, 10
dr Milan Ivšić, нав. дело, 18
Напомена: У митровачком срезу тај број је износио 84, вуковарском 82, старопазовачком
88, шидском 90 и земунском 77
74
Радослав Марковић, Православна српска парохија у Инђији крајем 1900. године, Ср.
Карловци, 1901.
72
73
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прекомерна трошења средстава на свадбе и даће, која су толико година
била у обичају и веома штетила становништву. 75
Иако се не може посматрати као правило, следећи пример, донекле,
говори о разлици у карактеру ова два народа. Једна новинска вест јавља
да је на Бадњи дан, Лазар Живковић из Врдника, у наступу љубоморе,
убио ножем своју ташту, мајку Милеве Момчиловић из Руме, јер му је ова
одвела жену и сина и није допустила да му се син врати. Поводом овог
случаја, исти лист наводи пример реаговања у сличној ситуацији једног
Немца у Руми. Тај Немац, Стеван Штил (Stefan Stiel), већ 24 године живи
сам на тавану и само својој јединој сестри допушта да га види. Узрок
оваквом понашању је несретна љубав. Три године је волео своју
комшиницу, али се она удала за другога, а њега извикала умоболним. Зато
се попео на таван и “нити се брије, нити шиша, нити сече нокте”. “Коса му
је дуга пола метра, а брада до појаса. Само седи на панти, као петао и
пуши”. 76
***
Посебну групу становништва чинили су Јевреји. У Руми их је било
још у првој половини XIX века. Њихов број је временом растао, тако да их
је почетком XX века било преко две стотине. Долазили су са разних страна
и углавном се бавили трговином. Економски су били добростојећи. Румски
Јевреји су припадали групи Ашкеназа, са немачким презименима: Хандлер
(Handler), Попер (Popper), Хојзлер (Häusler), Хофман (Hoffmann), Дојч
(Deutsch), Рот (Roth), Хирш (Hirsch), Клајн (Klein), Флеш (Flesch),
Шлезингер (Schlesinger), Грин (Grün), Фишер (Fischer), уз неколико
изузетака, који су били сефарди, као на пример породица Алмослино
(Almoslino).
У Руми је постојала јеврејска општина која је имала свој печат са
натписом “Israelitische cultus gemeinde Ruma” (Јеврејска црквена општина
Рума), а њен председник је дуго времена био угледни Румљанин стаклар
Самуел Швелбл (Samuel Schwelbl). Као председник јеврејске општине у
периоду 1873-1875. године помиње се и Јозеф Штајнер (Josef Steiner). 77
Јеврејска општина је педантно водила евиденције о припадницима
свог народа у Руми. Један документ наводи све Јевреје мушкараце рођене
у току 1867. године. Ту су: Филип Фишер, чији отац, учитељ Израел, живи у
Новом Саду, Јозеф Ернст (Josef Ernst) – отац трговац Адолф Ернст (Adolf
Ernst), Адалберт Фишер (Adalbert Fischer) – отац лекар др Мориц Фишер
(Moritz Fischer) и Адолф Жигмунд (Adolf Sigismund) – отац трговац
Саламан Жигмунд (Salaman Sigismund), живи у Купинову. У потпису
председник – секретар Јеврејске богоштовне општине С. Швелбл и
перовођа Франц Рихтман (Franz Richtmann). 78
75
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Верске службе, Јевреји у Руми су до 1879. године обављали у
приватном стану, а од тада у новосаграђеној синагоги (стара синагога –
обична приземна кућа, која је служила у култне сврхе) у Ивановој улици
(парц. 466). Касније, 1935. године, на том месту је подигнута нова синагога,
чији је пројектант био Андрија Барањи. 79
На истом плацу, а можда и у истој згради, постојала је јеврејска
школа. 80 Јеврејска приватна школа се помиње у више наврата у архивској
грађи, иако су поједина јеврејска деца похађала и православне и
католичке школе. Споменица Српске школе наводи Фрању Рихтмана, као
учитеља верске наставе за јеврејску децу у истој школи. 81 На другом
месту, представник јеврејске општине Јосеф Штајнер 26. октобра 1875.
године препоручује Коломана Биненштока (Kolomann Bienenstock) који, као
“изванредни учитељ” већ две године предаје у општинској школи. 82
Румски Јевреји су сахрањивани на посебном гробљу, на Баруновцу,
које постоји од 1854. године. 83
Јевреји су међусобно били веома повезани и солидарни. Широм
земље су постојала добротворна друштва (Хевра кадиша) која су помагала
сиромашним и, на друге начине угроженим, припадницима јеврејског
народа. У једном документу из 1872. године се помиње извесни Јесаија
Ледерер (Lederer), сиромашан и са петоро деце, те се за њега тражила
потпора. 84
Било је и појава антисемитизма и испада по верској и националној
основи. Та појава је крајем XIX и почетком XX века захватила и један део
српског становништва, на челу са црквом и Радикалном странком (Јаша
Томић). Срби у Руми су држали трговину у својим рукама, те су Јевреје, који
су се такође бавили овим занимањем, доживљавали као нелојалну
конкуренцију. То је нарочито било изражено према путујућим јеврејским
трговцима (тзв. кућарење), који су тако избегавали плаћање пореза. Касније
су се неке породице насeлиле у граду, али се тај анимозитет према богатим
Јеврејима и даље задржао. У српској штампи су се, у том контексту,
нарочито често помињале породице Штајнер (Steiner) и Весл (Wessel).
Истраживач прошлости Јевреја у Војводини, Павле Шосбергер,
помиње случај румског кројача Мавра Клајна (Moritz Klein), који је често
био прогоњен од власти и од конкурентских румских занатлија. 85
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Другом приликом, 1886. године, у гостиони “Код орла”, Карл Бауер
(Karl Bauer) из Будимпеште, гласно је изјавио: “man sollte alle Juden beim
Schwanz aufhängen” (“све Јевреје треба обесити за реп”), што се чуло за
суседним столовима. Он се касније бранио да то није рекао, јер је и сам
Јевреј, и да је све била шала, а као сведоци одбране су наведени Јевреји
Јаков Алмослин и Адолф Рот. 86
Неки од најутицајнијих Јевреја у Руми тог доба, како по свом
имовном стању, тако и по друштвеном статусу били су: Јакоб Попер,
велетрговац грађевинског материјала, имао је кућу до Грчке цркве у
Главној улици, која је порушена после Другог светског рата; син Ото
завршио је трговачку академију, свирао виолину, био филателиста, после
рата отишао у Израел; Јосип Дајч, стаклорезац, отац Емерик и мајка
Марија Хладек, Словакиња са Брега, поседовао је 40 ланаца земље,
провео је цео рат у Руми недирнут, јер је био ожењен Хрватицом Маријом
Пекић из Никинаца и верни римокатолик. Ланг (Lang) је имао кожарску
радњу у Главној улици на десној страни. Био је то “ћопави човечуљак”,
нежења, који је добро памтио датуме рођења и играо домине код “Орла”.
Хајтлер (Heitler), трговац грађевинским материјалом, који је као и Скопал,
имао складиште у низу кућа иза Великог парка (Старог вашаришта).
Скопалов син, Алфред, био је најбољи виолиниста у Руми, а после рата му
се губи сваки траг. Хајдушка је био драгуљар и сајџија. Имао је радњу у
Главној улици, поред Ланга и осталих, а кућу у Ивановој улици до
Синагоге. Розенфелд (Rosenfeld) и Шлезингер (Schlesinger) си били
велетрговци текстилом, а становали су у Ивановој улици у кући у којој је
касније живео професор Славко Деметровић. 87
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Рума и Румљани у политичком животу

Политички живот у Руми одвијао се у оквиру општих прилика у
Монархији. Политиком су се активно бавили углавном богатији грађани,
док су остали, са правом гласа, само учествовали на изборима,
опредељујући се за једне или друге кандидате. Бирачи су били подељени
у две категорије: они са активним изборним правом (велепорезници) и они
са пасивним бирачким правом (малопорезници). На изборима су за
кандидате увек бирана “господа”: чиновници, адвокати, лекари, инжењери,
мерници, трговци, аристократија…
Сваки нови избори усталасавали су румско јавно мњење. Најважнији
су били они на којима су се бирали посланици у Хрватски сабор. Поред
избора за Сабор, редовно су одржавани и избори за Црквено-народну
скупштину. Тада су бирана два кандидата, један световни и један
свештенички. Они су учествовали у раду скупштине у Сремским
Карловцима. Такође, организовани су и избори за скупштину Сремске
жупаније, за Епархијску скупштину, као и општински избори за локалне
органе власти.
Током предизборне кампање, свака политичка партија је одржавала
своје изборне конференције, утврђивала кандидате и критиковала
политичке противнике. Рума је представљала седиште истоименог
изборног среза, који је обухватао више околних села. Сваки кандидат је
настојао да обиђе што више села и оствари контакт са потенцијалним
бирачима. Избори за Хрватски сабор одржавали су се у магистратској
дворани, а избори за Црквено-народни сабор понекад у црквеној порти.
Претходно би се бирачи, након што би добили позив за гласање, обично
окупљали на једном месту и организовано, у поворци, са националним
заставама, ишли кроз град према месту гласања. Тим поводом су сличне
поворке долазиле у Руму са разних страна, из околних места.
У тадашњој политици било је много демагогије, социјалних
момената и сл. Приликом агитације коришћена су и недозвољена
средства, као што је потплаћивање бирача, претње и уцене, вређање
противника и слично. Власти су често организовале изборне срезове онако
како њима одговара. На пример, 1888. године, чисто српски Добринци,
припали су румском изборном срезу, где је било много Немаца. Гласање је
било јавно, што је потенцијално значило да је бирач могао да сноси
последице због давања гласа “неподобном” кандидату.
Најжешћа борба у Руми водила се између неколико политичких
партија. То су биле: Српска народна радикална странка, Српска
самостална странка и Народна странка. Оне су имале и највише
присталица међу Румљанима. Ипак, на изборима за Сабор, најчешће је
побеђивала Народна странка. Од личности које су се истицале у
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политичком животу Руме у другој половини XIX и почетком XX века треба
поменути: Симу Крстића, Стевана Димитријевића, Жарка Миладиновића,
Јована Ђуричића – Биорца, Јована Татића, Ђоку Жигића, Антонија
Богдановића, Фердинанда Ристера (Ferdinand Riester) и друге.
Највише података о политичком животу, првенствено српског
становништва у Руми, доноси лист “Застава”. Ипак, његове коментаре
политичких збивања и карактерисање појединих личности треба узети са
резервом. Лист је био политички обојен и, нарочито у време предизборне
кампање и после избора, жестоко се обрушавао на своје политичке
противнике.
***
О првим изборима после укидања “Баховог апсолутизма” 1861.
године, нема много података. Забележено је само да је из Срема у
Хрватски сабор отишло 15 заступника (плус два колективна) из редова
Народне странке. 88
Неколико година касније, у Сремској жупанији, одржани су избори за
“конгрес Срба” (Српски црквено-народни сабор). У Руми су изабрани
срески судија и кнез. 89
Лист “Напредак” доноси вест да су “данас 5. јула у 9 часова изабрана
два посланика, који ће ићи у Вуковар да изаберу посланике за српски
конгрес у Карловцима”. Ови, као и други избори, одржани су у општинској
кући (зграда Магистрата *). Том приликом су била присутна само тридесет
и два човека. Они су се случајно задесили на оближњој пијаци, када је
тамо добошар огласио позив за бирање посланика. Жупанијски писар, као
службено лице, саопштио је да, према “вишој заповести” треба да се
бирају два посланика. Први је реаговао румски кнез, повикавши да се бира
срески судија Бранко Јовановић, а овај је, опет, предложио кнеза. Један је
био старешина среза, а други општине. Као одговор на овај провидан
потез, неко из народа је повикао “а ви изаберите за посланика у Карловце
нашег великог жупана”, на шта је кнез одговорио да ће тако и бити. Према
овом извору, сличан начин избора посланика био је и у другим сремским
општинама. И стварно, од заступника грађанског реда, за овај конгрес,
изабрани су велики жупан Кушевић и велики судија Миковић. 90
Као, уосталом, и у претходном периоду, српске власти у Београду су
биле веома заинтересоване за политичке и друге прилике у суседној
Монархији, а нарочито за положај њених православних припадника. У
Срем су често долазиле особе из Србије, послате да испитају
расположење српског становништва. Њихово присуство није пролазило
незапажено, те је, осим у службеним извештајима локалних шпијуна,
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понекад било обелодањено и у штампи, наравно у негативном контексту.
Тако једна вест од 3. јула 1864. године говори о извесном Миловану
Јанковићу из Београда, који већ неко време борави у Руми код Ђ. Mатића.
Он је и у време вашара и по киши ишао са кишобраном и по ћошковима и
шатрама спроводио агитацију у корист Србије. Успут је хвалио и себе.
Трудио се да “свима докаже да ваш лист (“Напредак”) није никада говорио
истину о Србији и да су у њему само лажи”, а да је истина само оно што је
писано у “Дневнику”. Такође, препоручује и лист “Слобода”. Вест се
завршава констатацијом да “они хоће да нас усреће на преки начин…, како
они оће”. 91
Следећи парламентарни избори одржани су 1865. године, по
Изборном закону донетом 24. маја исте године. Као и обично, агитација је
почела нешто раније. У Руму је крајем априла дошао бискуп Штросмајер.
Било је то први пут после једанаест година да је посетио Руму. Стигао је
из Митровице и дочекан је на општинској граници од депутације на чијем је
челу био први поджупан Сремске жупаније, Живко Кирјаковић. Бискупа је
том приликом поздравио и Бранко Јовановић, велики судија румског среза
и његов старешина. У Руми је бискуп дочекан пуцњавом из топова и
звоњавом црквених звона. 92
Почетком јуна исте године, истим поводом, Руму је посетио велики
жупан Стеван Кушевић. У град је стигао преко Великих Радинаца и
Стејановаца. Дочекао га је парох Ратковић, такође уз звоњаву звона и
топовске пуцњеве. Сместио се код судије Бранка Јовановића. Следећег
дана је посетио све три православне цркве и четири српске школе, затим
католичку цркву и четири немачке школе, као и девојачку школу, чији су
ученички радови похваљени на изложби у Загребу. Том приликом је децу
даровао новчићима. Обишао је и Магистрат и среско здање. Из Руме је
отишао у обилазак околних села, а предвече се вратио у Руму. Те ноћи су
фењери дуго били упаљени, а “банда” је свирала до 23 часа. 93
Сремски велики жупани су и иначе, с времена на време, обилазили
Жупанију, при чему је Рума, као једно од најзначајнијих места, била
незаобилазна станица. На пример, новоизабрани Велики жупан Сремске
жупаније, Ервин Чех, током јесени 1886. посетио је Руму. Стигао је у петак,
29. октобра и свечано дочекан испред зграде Магистрата. У Руми је остао
неколико дана и након тога, задовољан посетом, у писму упућеном
градоначелнику Јовану Ђуришићу, захвалио се на дочеку и обећао да ће
се залагати за напредак Жупаније. 94
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Угледни Румљани приликим посете Великог жупана Ервина Чеха Руми 1886. године
Трећи слева седи је Јован Ђуричић – Биорац, до њега седи Жарко Миладиновић, а затим Велики жупан.
У реду изнад њих, трећи здесна стоји Сима Милутиновић, а седми Фердинанд Ристер.
Изнад њих, трећи здесна је Мавро Фишер.
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Како су се избори приближавали, кореспонденција између
представника власти и католичке цркве бивала је све интензивнија. Срем,
са већинским српским становништвом, био је у жижи њихових
интересовања. Штросмајер и Фрања Рачки су крајем јуна разменили
мишљење о предстојећим изборима у Срему. Штросмајер се консултовао
и са својим секретаром Фрањом Михелчићем о предизборној кампањи у
Срему, где се, нарочито у Руми, Штросмајерово име употребљавало у
борби против владиних кандидата. Бискупа је о том известио владин
агитатор, Контић. Штросмајер је прокоментарисао да је срамота за
католике да се у Срему изаберу српски људи, и да се поводом помињања
његовог имена неће оглашавати. 95
Када је дошао дан избора, у Руми се појавило преко стотину бирача.
Пошто сви нису могли да стану у магистратску дворану, били су подељени
у три групе. Прва група је гласала у варошкој дворани и изабрала је
властелинског чиновника Берталана. Овде треба поменути недавни спор
Општине са Властелинством због неких пашњака (Берак?), те су поједини
бирачи хтели да избаце кнеза и бележника из варошке куће, због њихове
наводне сарадње са властелином. Зато су бирачи у овој групи и гласали
за њега, мислећи да ће он у овом спору стати на страну Општине. Друга
група је гласала у стану госпoдина Којића. Тамо је изабран “мађар Јанчо”.
У тој групи је било више Срба, али они су опет гласали за Јанча, који је
“добар и поштен човек”, иако је он том приликом искрено рекао: ”Људи,
што мене бирате, ја сам мађар и ништа друго нећу бранити сем
мађарског”. Трећа група је гласала у судској дворани. Ту је било неколико
либерала, док су сви остали били Немци. Тамо је изабран Светозар
Милетић, иако Немци нису ни знали за њега. Међутим, пошто Милетић
није био “домородац”, комисија није потврдила његов избор. Због свега
овог, штампа је писала да је у вези са овим изборима у Руми владао чудан
дух, јер, између осталог, “Срби су хтели са Мађарима”. У иришком срезу
изабран је Ливије Радивојевић, а у Иригу Јован Живковић и Михајло Полит
Десанчић. 96
У периоду до следећих парламентарних избора у јавном животу
Руме одвијале су се уобичајене политичке активности. Тек понекад, у Руми
би се осетио одраз крупнијих политичких збивања у окружењу.
У писму Министарства полиције у Бечу, упућеном министру спољних
послова, од 17. октобра 1866. године, које се тицало делатности
професора Стевана Каћанског, помиње се једно тајно удружење у Руми
под именом “црна чета”. Оно је било повезано са завереничком
делатношћу упереном против владавине кнеза Михаила у Србији. Због
својих политичких схватања Каћански је морао да напусти Србију. Сматрао
је да је кнез Михаило био кочница остваривању српских интереса. У писму
се наводи да је Каћански из Београда дошао у Руму, где је добио место
професора. Пошто је био познат по својим “егзалтираним политичким
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схватањима”, ово његово намештење и останак на том положају, изазвали
су чуђење “свих умерених”. У истом писму се помиње и адвокат из Руме,
др Полит (Михаило Полит – Десанчић), који је подржавао Каћанског. 97
На другој страни, у српској штампи су објављивани текстови уперени
против Немаца и Мађара у Срему, тј. њихових намера да Срем “освоје” и
“српство прогоне и утамане”. У једном прилогу, из 1867. године, који одише
свесловенством и борбом против туђинских елемената у Срему, помињу
се и румски Немци (“простаци Швабе из Руме”), чији су представници
учествовали на скупу Немаца у Илоку. У истом контексту писало се и о
појави мађарских емисара у Срему, који су се распитивали има ли овде
Руса, као и о намери војних власти да у Руми разместе уланерски штаб,
заједно са “бандом”. 98
Година 1867. била је изборна година. Актуелни Сабор Троједне
краљевине донео је Превремени закон о изборном реду. Према њему,
постојало је непосредно и посредно изборно право. Непосредно изборно
право су имала лица која су поседовала некретнине и плаћала порез 30
форинти, затим свештеници свих конфесија, учитељи, краљевски
чиновници (краљевски, жупанијски и општински), доктори медицине и
права, лекари, магистри хирургије, дипломирани мерници и други.
Посредно бирачко право се односило на оне који су плаћали порез од 5
форинти. На сваких 50 посредних бирача, бирао се један изборник, који је
заједно са осталим бирачима (непосредним) бирао заступнике у Сабору.
Другим речима, 50 оваквих бирача имали су глас као један изборник –
бирач са непосредним правом гласа. Нови изборни закон прописивао је да
се у Руми бира један заступник. Биралишта у Сремској жупанији су се
налазила у Руми, Вуковару, Товарнику, Илоку, Ердевику и Иригу. 99
Српски лист “Застава” је редовно пратио предизборну кампању.
Занимљиво је да се у почетку “Застава” није јасно опредељивала ‘за’ или
‘против’ неке стране у изборима. Напротив, наглашавано је да треба да се
чују и други кандидати, а чак је изражавана и лојалност према властима
речима: “Срем се увек одликовао политичком свешћу”. У току кампање
хрватски бан Раух и Јован Живковић обилазили су Срем, с циљем да
организују своју партију (Унионистичка странка). Они су 28. октобра у 18
часова дошли из Карловаца у Руму. Овде је Живковић насамо разговарао
са неколико адвоката и грађана, којима је као “свој својима” изложио
политичке концепције. За њим је ишао Јован Суботић, коме је у Руми
припремљен свечан дочек. У том смислу, 3. новембра, спремљени су
бакљада и банкет у част Суботића, али су их локалне власти забраниле.
Ово је изазвало огорчење становништва. 100
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Суботић је у Руму стигао у подне 15. новембра. Најпре је разговарао
са грађанима и адвокатима у стану др Димитријевића, а сутрадан је
разговор настављен у Суботићевом стану у Руми. Разговорима је
присуствовао и велики број других Румљана. Том приликом је заузет став
да се изрази противљење октроисаном изборном закону, који је, према
њима, био у супротности са саборским закључцима. У погледу забране
бакљаде испољена је сумња да се у ту работу умешала среска власт, која
је и иначе позната по сличним активностима према политичким
противницима. То вече, у “мирној Руми је било много пандура, жандара и
четника”, који су тражили изгреднике, а судија је у кафани примао рапорте
од патрола. У суботу увече др Димитријевић је приредио забаву у част др
Суботића, која је трајала до два сата после поноћи. Сутрадан је Суботић
отишао у Ириг, а приликом проласка кроз њихов крај Старорумљани су
звонили звонима и пуцали топовима у његову част. 101
Појавила се и вест да по Срему путује нека непозната особа и
распитује се за “народњаке.” Испоставило се да је у питању Шлезингер
Шмит, који се издавао за владиног емисара. Он је ноћу тајно разговарао са
“младим Јанчом и са другим мађаронима”. Дошло се чак и до његових
бележака у којима је, између осталог, стајало: “Ruma ist so terorist dass sich
kein Deutcher zu rühren untersteht” *, “Branko Jovanović in Ruma Stuhlrichter
zu entfernen” **. 102 Почеле су да круже и непроверене вести о могућим
кандидатима за изборе у Срему. Тако су помињани др Михајло Полит
Десанчић за румски срез, Крстић за Руму, Јован Суботић за ердевички
срез… 103
У изборну борбу се укључио и Велики жупан Кушевић. Он је
почетком децембра 1867. године послао телеграм карловачком патријарху
Маширевићу у коме препоручује свештенству румског среза да се чува
агитација, нарочито Румљанина Стајића и Марковића у Гргуревцима. У
следећем телеграму упућеном патријарху, изражено је незадовољство
због тога што, како се каже, румско свештенство, заједно са Суботићем,
обмањује бираче. Сматра да ће због тих агитација “колико сутра настати
нереди у Руми”. Зато моли да се у Руму пошаље неко ко ће у сарадњи са
великим судијом (Бранком Јовановићем) одвратити свештенство од ових
агитација. Трећи телеграм је стигао након проглашења резултата избора.
У њему се констатује да је Рума изабрала Суботића, румски срез Филиповића, Ириг - Полита, итд., све у свему, “чак петорицу наших
противника”. Томе су допринели и свештеници, “најжешћи агитатори”, који
су се тако “нама највећма замерили”. 104
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У једном од телеграма, патријарху је стигао и програм владиног
кандидата Живковића, који у целости гласи 105:
“Мојим бирачима!
1. Ја сам за подпуну автономију те од угарске неодвисну земаљску
управу и законарство у послови наставни, вјерозаконски, внутарних и
правосудних …..
2. Ја сам за гледом већ створени аустриско угарски дуализам
државни, за здружен или савез са Краљевином угарском у горњој
автономији надмашајући ратни, финанциални и трговачки послова….
3. Ја сам за заједничко обављање тих заједничких послова, дакле
заједничку у томе управу, законарство са краљевином угарском.
Начин пак нашега судјеловања у дотичном законотворном органу
установиће се по обим саборима, нашим и угарском споразумно
4. Устроити нашу домаћу владу и целу управу, усвојавам
слободоумно начело уставне државе угарске.
5. У погледу Далмацие и Краине војеваћу као и досад за остварење
здружене прве и спојене друге са Матером Земљом.
6. Исто тако за одржање нашега права на Рјеку.
7. Гледе начина поступања на престојећем Сабору, ја сам уз
ограду против октрисања изборног реда, за изаслање регниколарне
депутацие која би са сличном депутациом сабора угарскога у свих
питања равноправно у договор ступити и усљед тога свому сабору на
одобрење извјестити имала.
Живковић с. р.”
Срем је тада био подељен на неколико изборних срезова, с тим да
се посебно гласало и у Руми и Вуковару. У Руми, Вуковару и илочком
срезу избори су заказани за 4. децембар, у иришком за пети, у румском за
шести, у ердевичком за седми, у товарничком за девети и у вуковарском
изборном срезу за 10. децембар. 106
У изборној комисији у Руми председник је био адвокат Николајевић,
а потпредседници Лобмајер (Lobmayer) и Риферт (Riefert). Постављање
ових лица, за опозицију је био знак владиних намера да, пошто-пото,
оствари своје циљеве на изборима. Успут су се појавили и проблеми са
бирачким списковима у Руми. Било је нејасно да ли Румљани са
боравиштем у Руми, а који порез од 30 ф. плаћају у неком другом месту,
имају право гласа или не. Власти су најпре одговориле да немају, те су по
првом попису бирача Срби имали превагу од 40 гласова у односу на друге
народе. Онда су, када је већ била толика превага, дозволили и оним
Румљанима који нису плаћали порез у Руми да гласају, те су Срби у Руми
добили још 18 гласача. У међувремену је Николајевић дао оставку на
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место председника комисије, а ту функцију је преузео Бранко Јовановић,
након чега је уследио нови попис бирача. 107
Изборна проба за румски изборни срез одржана је 11/29. новембра.
Једногласно су изабрани др Суботић и Филиповић, а у Иригу др Полит. У
Руми је изабран др Суботић. Том приликом су истицане његове заслуге у
организовању Народне странке у Срему. Касније, у Сабору, он је 1867.
године поднео предлог о равноправности српских имена и ћирилице у
Хрватској. Након тога, Румљани су позвали Ирижане да са својим
послаником дођу у Руму, што су ови касније и учинили, дошавши са више
кола. По обичају, уследила је бакљада у знак поздрава. 108
На дан избора у Руми је била пијаца. Власти су рачунале да ће се
српски трговци “забавити пазаром” и пропустити прилику да гласају. “Али
преварили су се” – констатује “Застава”. Срески судија је, такође, наредио
да се на дан избора забрани свака демонстрација и да се отворе сви
дућани. Српски трговци нису послушали ову наредбу и сви дућани су
листом били затворени, као да је празник. Бирачи су се окупили испод
барјака. Међу њима је био и “честити старац” адвокат Андрија Ковиљац.
Певале су се песме попут “нека знају спаије да Срем данас њихов није” и
узвикивале пароле “живио Суботић”. У изборној дворани су се већ
налазили окупљени Немци, с намером да гласају за Јанча, док су Срби
били за Суботића. На изборе је дошао и болесни берберин Стева
Бошковић и гласао за Суботића. Када је на њих дошао ред, пошто је
гласање било јавно, видело се да су судија Јовановића и Којић гласали за
Јанча. За њега су гласали још неки Срби (жупанијски писар Милан
Стојчевић), као и Јевреј Гавра Весел (Gabriel Wessel), који је том приликом
рекао Србима: “Опростите, господо, ја сам мирно”. Гласале су и неке
женске удовице са правом гласа. Након бројања гласова, испоставило се
да су Срби добили осам гласова више, те је тако, “и поред неправди,
смутњи и ометања”, победио др Суботић. И у румском срезу је победио
српски кандидат, адвокат Филиповић. После тога су хиљаде људи изашле
на улице Руме и, уз свирање музике, славиле ову победу. 109
У Руми су избори поновљени 22. фебруара 1868. године, јер су
четири заступника Сремске жупаније напустила Сабор. Заказани су у 8
часова у присуству Кушевића и Парчетића. Народњаци су том приликом
напустили дворану, а Јанчо је глатко изабран, уз тишину и огорчење. 110
Када је све прошло, власти су почеле да лече ране због изборног
пораза у Срему и да се свете својим политичким противницима. Већ 5.
децембра, судија Бранко Јовановић је критиковао румског кнеза Љубу
Панајотовића, што је самовласно и без знања жупанијске власти наредио
осветљење Руме након ове изборне победе. Он је оптужен да није
пријавио ношење бакљаде, што је протумачено као немарност у
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обављању дужности. Зато је звање румског кнеза привремено прешло на
сенатора Васу Веселиновића. 111 Судија Бранко Јовановић се осветио и
бележнику Радовану Вујановићу, сменивши га јер је на изборима гласао за
Суботића. У “народњачкој” штампи су се, тим поводом, појавили чланци у
којима су Јовановићеви противници говорили да је он био омражен не
само од Срба већ и од мађарона 112, а изабраном посланику румског среза,
Сими Филиповићу, који је, за разлику од других, остао у Сабору, прављена
је “мачја музика”. Он је и избачен из Народне странке. 113
Срби у Срему су увек били осетљиви на политичка превирања у
суседној Србији. Те 1868. године убијен је српски кнез Михаило. Вести
бележе изразе жалости и у Руми. Овде је, у недељу, 16. јуна, одржан
парастос, додуше скромно посећен и без говора. Разлог за то била је
необавештеност Румљана, а и локалне власти су правиле сметње овој
манифестацији. 114
У самој Хабзбуршкој монархији је, такође, дошло до великих
промена. Она је Аустроугарском нагодбом 1867. године преуређена у
дуалистичку државу. Следеће године су своје међусобне односе у оквиру
Угарске регулисали Хрвати и Мађари Хрватскоугарском нагодбом. Овај
споразум није много поправио положај српског становништва у држави,
стога српска штампа ово није пропратила са неким посебним
одушевљењем. Једна вест из Руме, крајем децембра 1868, говори да се
“овде силом манифестује нова ера после Нагодбе са Угарском”. Као
најревноснији у њеној афирмацији, опет се помиње судија Бранко
Јовановић. Он је на Туциндан, када су се сви Срби припремали да
прославе овај празник, у дослуху са Јанчом сазвао седницу општине, где
су већином гласова решили да се на општинску кућу, поред земаљске
(државне), истакне и мађарска застава. “Веле да ће бити зазорно ако се
види да се овде не радују унији са Угарском”. 115
Иако не као парламентарни, атмосферу политичких сукобљавања
подгрејавали су и избори за Црквено-народни сабор. Такви избори
одржани су 1869. године. Према изборном реду за “српски народни
црквено-школски конгрес” бирало се 20 свештеника и 50 световних лица.
Бирање је, такође, било непосредно и посредно. У овом другом случају, на
500 лица са правом гласа, биран је један посланик. Гласање је било јавно,
а одлучивала је натполовична већина. 116 Румски изборни срез је имао тада
22.372 душе, а само Рума 2.467 (вероватно се ради о броју православних
становника, а не о лицима са бирачким правом – п. а.). 117
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Изборна скупштина у Руми одржана је 3. августа. На скупштини је
једногласно изгласано поверење “народњацима” (Народна странка) и
неповерење патријарху. 118 Ток скупштине је био буран. У општинској кући
скупило се много света – скупштинара. Присутна су била и сва три румска
свештеника. Када су у једном тренутку скупштинари одбили предлог да се
чита патријархова була, Стеван Димитријевић је почео да “кортешује” међу
скупштинарима, “као да је на вашару”, те је био опоменут. Приступило се
гласању о овом предлогу и резултат је био 31:11 против читања. Тада се
председник скупштине Николајевић нашао у невољи, и поднео оставку на
ово место. При гласању о поверењу патријарху, само један “назадњак”
гласао је за њега. Паја Богдановић је обелоданио “подла и гадна“ дела
перовође учитеља Аршиновића, који је претио пароху Стајићу и говорио да
он неће да иде против општине која га плаћа. Међутим, био је избачен са
скупштине, а место њега за перовођу је постављен Живан Гојковић. 119
Према новом “изборном реду” за Сабор, изборима су руководили
Изборни котар, односно Средишњи одбор, који се састојао од
председника, перовође и четири потпредседника. У жупанијама је
председник био сам жупан, а у градовима начелник. Средишњи одбор је
именовао изборну депутацију (председник, перовођа и два члана). Она је
пописивала бираче и бирала изборнике, састављала изборне листе и
руководила бирањем заступника. Рок за овај посао био је од 14 до 40
дана. Право избора имали су сви “завичајни”, тј. држављани Краљевине. И
даље се бирало посредно и непосредно. Бирање је било јавно, при чему
су бирачи лично долазили на гласање и гласали усмено. Изабран је онај
који је добио натполовичну већину, а ако то није случај (ако нико не добије)
онда су се двојица најбољих поново такмичили. Бирало се 67 заступника,
од чега су жупаније бирале 43, а градови, овлашћени срезови и знаменита
трговишта 24 посланика. Сремска жупанија бирала је шест, а сама Рума
једног посланика. Румски изборни срез имао је 24.244 лица, а Рума 2.467.
У срезу је укупно било 34 места (Ириг, Бешеново, Беочин, Марадик,
Инђија, Раковац...). 120
Нови избори су заказани за 1871. годину. Средишњи одбор Народне
странке уочи избора издао је проглас бирачима за Срем 4. јуна (16. јуна) и
истакао своје кандидате. За Руму то је био адвокат Светозар Николајевић,
а за румски срез др Стеван Димитријевић, краљевски јавни бележник.
Упућен је позив бирачима да се упишу, да буду једнодушни и да сви изађу
на гласање. Такође, предложено је да се одреде агитатори у сваком месту.
Наглашено је да ће на изборима учествовати само две странке: она која је
три године била у Сабору и “ова наша”. Иза ове прве, кажу, стоје владини
чиновници, а уз другу, “нашу”, је народ. Изгледа да је касније дошло до
промене, јер се у извештајима као кандидат Народне странке помиње
Јован Рогулић, а не Николајевић, док је за Руму остао др Димитријевић.
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Указивано је на важност избора у Срему, јер од овдашњег исхода зависи
да ли ће Народна странка имати већину у Сабору. Противничка страна је
предосећала неуспех. Зато је сремски жупан Кушевић, видевши да Јанчо
није најбољи избор за противкандидата, покушао да приволи Критовца да
преузме ову улогу, што је овај одбио. И Адолф Пејачевић се прихватио
задатка да агитује за владиног кандидата у Руми. Позвао је и “мајсторе”
Немце да му помогну. Међу Србима у Руми, помиње се “српски писац”
Стајић, који је на “најгаднији начин” кортешовао за владиног кандидата. 121
Исход избора, на државном нивоу, био је следећи: Народна странка
- 60, владина (Унионисти) - 13 и Старчевићева - 2 заступника. 122 У Срему
су унионисти убедљиво поражени од Народне странке, освојивши само
један мандат (у Вуковару), док је Народна странка добила шест
мандата. 123 У Руми је Димитријевић добио 93 гласа, а владин кандидат 29,
док је у срезу за Рогулића гласало 232 бирача, наспрам 78 за поджупана
Бранка Јовановића. 124
Следећи избори су одржани 1872. године. За румски срез место
бирања је била Инђија, а за трговиште Рума изборно место се налазило у
самом граду. Формиран је Изборни одбор за Руму, који је имао задатак да
обави попис бирача и организује изборе за посланика. Председник одбора
био је Јован Младеновић судија, заменик Васа Веселиновић, перовођа
Душан Грковић, а одборници су били Светозар Николајевић и Имбро
Берталан. Председник одбора за румски срез био је Васа Хаџић, заменик
Порфирије Сурчински, перовођа срески писар П. Добровољни, а
одборници Шварц (Schwarz) и Грковић. Пописивање бирача је планирано
за петак 12. априла. 125
На вест о изборима почела је предизборна кампања
(“кортешовање”). Први изборни састанак у Руми одржан је 19. марта,
“скоро у тајности” у једној простој биртији ‘Код Зибцерке’“. Та кафана је,
иначе, позната по томе што у њу углавном долазе калфе и слушкиње, као
и “просте Швабе”. Ту је музика бесплатна. Састанку су присуствовалe
занатлије, већином католици, али словенског порекла. Поджупан Бранко
Јовановић је позвао и седам – осам Срба, које је сматрао својим људима,
али се одазвало само њих неколико. То су углавном били “изроди и
пропалице”. Додуше, био је и један “ваљан” који је дошао преко своје
воље. Договор је отворио начелник Шпилер, који је препоручио да се гласа
за владиног кандидата за трговиште Рума – Бранка Јовановића. Затим је
реч узео сам Јовановић, који је прихватио кандидатуру, под условом да се
са њом сложе и присутни. Рекао је да је он више година службовао у Руми
и да је увек заступао њене интересе. У свом изборном говору, између
осталог, обећао је и смањење пореза и максимално ангажовање да пруга
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прође кроз Руму. Истог дана, поводом предстојећих избора, у Путинцима
је држао говор судија Јован Младеновић, а очекивала се и скорашња
посета Великог жупана, који је већ обилазио сремске срезове. 126
Жупан је убрзо дошао у Руму и позвао окупљене чиновнике да се
ангажују у корист избора владиног кандидата. Када су Немци питали
старог Јанча, досадашњег румског посланика, да ли да гласају за Бранка
Јовановића, он је рекао да ће Срби да гласају за Србе, а да Немци треба
да гласају за Немце, а не за Бранка Јовановића. Великом жупану се ово
није допало и “преко жице” је поручио Јанчу да се окане тога посла, јер ће
му син у року од 24 часа добити отказ у иришкој судници. И сам
председник Изборног одбора за срез, Хаџић, говорио је: “Цар је наш отац,
а ми смо синови његови; лане смо послали на Сабор оне синове с којима
отац наш цар неће да разговара, зато сад треба да пошаљемо онакве
синове са којима ће отац наш разговарати хтети”. У Руми за владиног
кандидата од Срба су агитовали: Сима Милутиновић – Тута, продавац
креча, Гавра Јанковић, бивши жупанијски четник и Младен Младеновић.
Шпилер, противно закону, злоупотребио је општинске пандуре, тако што је
Немцима, “с куће на кућу”, слао полицајца Гавру. 127
Како су се избори приближавали кампања се интензивирала. Новине
пишу да је 10. маја У Руми “опсадно стање”. Двадест улана држи у
општинској кући “фајерпике“ (стража – п. а.). Дан раније је код судије била
приређена свечаност, на коју су, поред мноштва Немаца, позвани и
поджупан Јанчо и жупник Вице. Жупник је заклињао, а Јанчо опомињао.
Истог дана увече била је српска беседа. У 12 часова је избио и пожар,
када је изгорело седам трговачких шатри. Немци су у десет “биртија
организовали пијанку” о поджупановом трошку. Жупан, поджупан и други
“Кушевић-створови” правили су мајалис у Тиволу. Уз све то, надовезала се
и слава старорумске цркве, док су жандари све време патролирали. 128
Народна странка је планирала да у општинској кући 14. маја одржи
састанак месног одбора, када је требало да буду одређени бирачи
странке. На састанак су позвани и Немци, иако је адвокат Сима Крестић
био против, јер се они нису одазвали истим поводом прошле, и 1867.
године. Стеван Димитријевић је овај састанак пријавио Шпилеру 11. маја и
добио дозволу. Међутим, 13. маја, у 17 часова, полицајац Гавра је јавио да
се састанак не може одржати у општинској кући, већ да се за то одабере
неко приватно место. Одабрана је гостионица “Код орла“, а на дан
састанка око општинске куће установљена је стража. Забрањена је и
музика, иако је за ову прилику већ била капарисана. Такође, речено је да
музике неће бити ни у време избора. На дан састанка бирачи су на својим
кућама истакли заставе, те иако је била недеља, сви су изашли на пијацу
код Крста, преко пута куће посланика Димитријевића. Одатле се у 9 часова
са заставом кренуло према “Орлу”. Пошто је музика забрањена, омладина
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је певала народне песме. Пред кафаном “Орао” већ су седели судија
Младеновић и пристав Татомировић, будно мотрећи. Састанак је отворио
Светозар Николајевић позвавши Димитријевића да опише како је текао
рад Сабора, као и да исприча о збивањима у вези са његовим
распуштањем. Овај позив је пропраћен узвицима “Живио посланик наш др
Димитријевић!“. Затим је Сима Крестић, пошто је запазио и неколико
Немаца, говорио о заједништву, о “синовима једне домовине“ и да се “вара
онај ко мисли да један може певати, док други плаче“. На крају је
препоручио Димитријевића за кандидата. Опет су се чули повици “Живио!“.
Димитријевић је прихватио кандидатуру и опширно изложио свој програм,
често прекидан узвицима “Живио!“. Када се састанак завршио сви су се, уз
песму, вратили на пијацу. Застава је остављена код др Димитријевића, као
залог. 129
На дан избора, 17. маја, бирачи су са заставама почели да се
окупљају код Крста на пијаци, већ у 7 сати ујутру. Затим су сви заједно
кренули према општинској кући. У поворци су били и Срби и Хрвати, стари
и млади, чак ни сељаци нису ишли на њиву тога дана. Поворка је кренула
у 7.30 часова, уз песму. “Било је милина видети соколове наше како браћу
са песмом прате на биралиште”. Код властелинске куће на центру, по
обичају, колона се зауставила и омладина је запевала песме. Сима
Крестић се обратио бирачима истакавши да је свима циљ општи напредак
и благостање. “Наши дедови су истрајавали на бојном пољу, а ми то исто
морамо урадити на уставном пољу”. Бирачима је поручио да се не плаше
многобројне војске, јер она чува ред и мир. Потом су кренули ка
општинској кући у Железничкој улици. Немци су другим сокаком, праћени
војском, већ дошли у општину и сместили се у општинском дворишту. Пред
општинском кућом могао се видети следећи призор: сва три сокака око
општинске куће закрчила је царска војска наоружана до гуше; део уланера
је од угла општинске куће, па све до преко пута лежеће куће Стевана
Критовца, препречио пут бирачима, при чему су држали сабље у рукама;
поред њих бирачи скоро да нису могли да прођу, чак ни један по један. Да
би се спречио неред, који је супротна страна и хтела, војска се мало
разредила, али бирачи не хтедоше да се провлаче између коња. Провукао
се само барјактар Алекса Лацковић. Тада је почела галама и метеж.
Појавио се председник изборне депутације пристав Татомировић и рекао
официрима да се војска повуче, јер је овакав њен поступак противзаконит.
Ови су послушали и народ је дошао пред општинску зграду, на чијем улазу
су стајала два жандара са укрштеним бајонетима и само су бирачи могли
да прођу. После преговора, они су уклоњени и у ходник је постављено
шест уланера без сабљи, само са пушкама о рамену. Требало је да спрече
да се бирачи Народне странке помешају са Немцима, који су “као робље”
стајали у дворишту под шупом. Када је почело гласање, прво су гласали
Немци. Они су се уплашили јер су видели да их је градоначелник Шпилер
навео на непоштен посао. За њима су гласали Срби, и то сви за
Димитријевића, осим тројице који су били на противничкој листи (Сима
129
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Милутиновић - Тута, Младен Младеновић и хроми Максим Шпирта). Ова
прва двојица и нису имала право гласа, јер се Тутина кућа водила на
његовог таста Велимира, који живи у Новом Саду, а други је своју
задужену кућу превео на жену. Резултат гласања био је 136 према 80 за
Немце, односно, владину странку. Поворка бирача Народне странке се
вратила истим путем, Главном улицом, певајући песме, док су Немци,
праћени уланерима, као у мртвачком спроводу, отишли другим сокаком до
Шпилерове куће. Пред кућом кандидата Димитријевића бирачи Народне
странке су се разишли. 130 Ипак, у румском срезу победио је кандидат
Народне странке Јован Рогулић. 131
Народна странка је уложила протест против оваквог начина избора,
захтевајући поништење. Унутар странке се постављало питање, зашто је
исход овакав, када је 1867. и 1871. године у Руми победила Народна
странка? Разлог је нађен у великој пресији, жандара и улана, који су били
распоређени на све стране, као фактор застрашивања. Такође, као један
од главних криваца, окарактерисан је начелник Шпилер. Он је сам
припремио изборну листу бирача, при чему је у њу увео 50 вирилаца
Немаца, који нису имали право гласа, а изоставио 30 вирилаца Срба,
присталица Народне странке. Шпилер је под изговором да му је угрожен
живот поставио војничку стражу пред општинску кућу, иако је забрањено
било какво учешће и присуство војске на дан избора. Чак ни граничари
нису могли да уђу у град без општинског сертификата. Говорећи о
Шпилеру, штампа пише да је он “у Руму дошао пре петнаест година, из
непознатог правца”. Најпре је служио код Пејачевића, а затим се побунио
против њега и узео неколико сесија у Путинцима. Године 1871. постао је
начелник у Руми. 132 Осим Немаца, за владиног кандидата гласали су и
неки Срби. Као такав, помиње се извесни Урош Јанковић, кројач у Руми,
који је дан уочи избора пуштен из затвора у Вуковару. Тамо је смештен
“пре десетак дана” због “велеиздајствене речи“, изговорене у гостионици
при разговору са стакларом Адолфом Дајчом (Adolf Deutsch), “покрштеним
чивутином”. Ту је и полицајац Гавра Јанковић, који се “кочоперио по
улицама”, а у Буни 1848. године је “добио тане одостраг” и говорио да ако
до чега дође, извадиће тане и њиме ће прво убити Милетића. 133
У целини, на овим изборима највише мандата за Сабор добила је
Народна странка – 47 заступника. У Срему је победила у Товарнику,
Ердевику, Инђији, Иригу и Илоку. Самостална странка је добила 8
заступника, а владина странка 20 заступника. У Сабор је ушло још и 48
вирилаца. 134
После избора, поново је, директно или индиректно, уследило
кажњавање угледнијих људи, који су гласали за Народну странку. Тако се,
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овај пут, лоше провео трговац Тоша Богдановић, који је морао да отпутује
са породицом из Руме. За то време, Шпилер је, без дозволе и
Богдановићевог знања, у његовом одсуству, отворио стан и настанио
коњаничког потпуковника. Кад се Тоша вратио, видео је да му је цео стан
заузет, а њему је остављена само “дворана”. У том случају су Богдановићи
морали да пролазе кроз потпуковникове одаје и то када се он “разгаћи”.
Такође, када исти закључа своје собе, онда и Богдановићи остају
затворени у својој просторији. Овај квартир је трајао шест недеља.
Додуше, имали су Богдановићи још две собе, али су оне биле издате
Штедионици, јер су на погодном месту. Сазвана је комисија, која је
утврдила да потпуковник мора да се исели, али ни он, ни Шпилер, нису
реаговали. Зато су Богдановићи прешли у једну гостионицу, одакле су
телеграфисали Земаљској влади, известивши је о овом случају. 135
Исте године одржани су и избори за скупштину Сремске жупаније и
за Српски црквено-народни сабор. Уочи избора за Жупанијску скупштину,
Народна странка је издала свој проглас, у коме је истакла своје кандидате.
За Руму, то је био Димитријевић, а за румски срез, поседник Рогулић,
обојица заступници у Сабору од 1871. године. 136
Избори за Српски црквено-народни сабор (Преображенски сабор)
одржани су у лето 1872. године. Из Руме је од световних лица изабран
адвокат Сима Крстић, а од свештених јереј Јовановић. 137
Поводом наредних избора за посланике за Петровски црквенонародни сабор у румском изборном срезу, одржана је Конференција ради
избора саборских посланика. Збор је одржан 2. јуна 1874. године, у 9 сати,
у Српској школи. Говорили су адвокат Светозар Николајевић и парох
Авакум Стајић, који су констатовали да су иришки парох Јован Јовановић и
адвокат Сима Крстић оправдали поверење, те су поново једногласно
изабрани. 138
За припрему избора 1875. године у изборном срезу Рума изабрани
су: поседник из Руме Ернест Шпилер, за председника, трговац из Инђије
Ђоко Војновић, за “приседника” (члан одбора који присуствује седницама),
бележник из Инђије Јован Балог, за приседника, бележник из Краљеваца
Петар Станојевић, за заменика и срески писар у Руми Милан Стојчевић, за
перовођу. Зa исте послове у оквиру изборног среза трговишта Рума
изабрани су: адвокат Светозар Николајевић, за председника, трговац
Јован Богдановић, за приседника, апотекар Јосип Хондл, за приседника,
поседник Алојз Бертолан, за заменика, жупанијски писар Фердинанд
Добровољни, за перовођу. 139
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Избори су заказани за 8. август, али штампа је писала да у Руми
влада “дремеж и мртвило”. Својеврстан хаос у политичком животу Руме
био је изражен неслагањем око избора кандидата за предстојеће изборе.
“Једни хоће Суботића, други Туну Богетића, митровачког капелана, трећи
Пају Филиповића”. За румски срез је истакнут Стеван Димитријевић, али је
овај одбио кандидатуру, па су “ови почели да раде за Авакума Стајића”, а
било је предлога у корист “старог” Рогулића. “Неки веле, не треба нам поп
и адвокат, већ грађанин, а неки хоће учитеља”. 140 Било је и предлога да се
у Срему образује “Слободоумна опозициона народна странка” или
“радикална”. У сваком случају, превагнуо је став да Срби на овим
изборима треба да буду опозиција. 141
У румском срезу кандидати су три “попа”: Стеван Поповић, бивши
бележник Филиповић, Рогулић, Сима Милутиновић Тута * и “бог би знао ко
још”. У изборну борбу се умешао и гроф Пејачевић, који је “у прошлу
недељу по Руми ружио бана”, јер му је овај понудио да се кандидује у
Руми, што је за њега вероватно било понижење. Јован Суботић је
телеграмом јавио да неће да се кандидује у Руми, већ у Осијеку. Наводно,
у Руми и тако неће нико бити изабран од опозиционих кандидата, те је сва
прилика да ће “искочити” Живковић, владин кандидат. Опозициона штампа
једино је хвалила и истицала старог Симу Крстића, “који хоће нешто да
ради и ко је нешто покушао”. На његову иницијативу је испослован један
договор са бирачима у Руми. Крстић је за кандидата за румски срез
предложио Стевана Поповића. На другој страни, “јереј” (вероватно Авакум
Стајић – п. а.) јавно је говорио да они који су за опозицију “не знају шта је
политика”. Он је “сваки други дан” боравио код поджупана, који је
подржавао његову кандидатуру. 142
Након одржаних избора испоставило се да је у целини победила
владина странка. Ипак, у Срему су, од владине странке, победили само
Живковић у Иригу и Парчетић у вуковарском срезу. Живковић је добио
највише гласова на још два изборна места, Маканец је победио такође на
три места, а Суботић и Мирко Хрват на два места. Тако су избори морали
да буду поновљени на шест места. Као представник Народне странке,
Суботић је изабран у Осијеку и у Руми, где је, такође, ипак био кандидат.
Међутим, одлучио је да задржи мандат у Руми, јер се веровало да је у
Осијеку “народни кандидат” сигурнији у победу, након предвиђених
поновних избора. 143
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Почетком, и нарочито половином 70-тих година, дошло је до великих
покрета српског становништва против страних власти у Аустрији и Турској.
У Боки је избио устанак против Аустрије, а у Босни и Херцеговини против
турске власти. Устанак је 1876. године прерастао у рат Србије против
Турске, што је још више распламсало национална осећања Срба у
Угарској и пробудило њихове наде у коначно ослобођење преосталог
српског становништва од турске власти и у уједињење са матицом
Србијом. Тадашња штампа је исцрпно информисала овдашње
становништво о ситуацији на терену, апелујући за пружање помоћи
угроженом српском народу у тим крајевима. …
Овдашње становништво се и лично могло уверити у истинитост
вести које су говориле о тешком положају Срба из Босне, јер се један део
босанских избеглица (највише жена и деце) неко време сместио у
непосредној околини Руме. 144
Румљани, као уосталом и сви Срби из Јужне Угарске, најчешће су
прилагали новчана средства, одећу, обућу и слично, сакупљене током
организованих хуманитарних акција.
Још 1862. године, у Руми је установљен одбор госпођа, с циљем да
сакупља прилоге за црногорске и херцеговачке устанике. Председница
овог одбора била је Елена пл. Младеновић. У исто време, постојао је и
Одбор за сакупљање прилога за “Легију бошњачку” у Србији. Легију, од
700-800 момака, предводио је извесни Зега, а налазила се у “великој
немаштини”. 145 У периоду 1869-1870, Румљани су у више наврата исказали
солидарност са становницима Боке, сакупивши, као помоћ, преко 162
форинте. 146
Када је у Босни 1875. године избио устанак, похрлили су да помогну
“херцеговачко-босанску сиротињу”. Преопширан је списак свих лица која су
те године дала прилоге, стога ћемо поменути само неколико оваквих
акција. Једном приликом, као приложници из Руме наведени су: Тома
Критовац, Ђура Вес. Гргур, Јован Марковић, Сава Критовац, Урош
Иванишевић, Мојсило Ћирић, Ст. Б. Иванишевић, Ђорђе Т. Костић,
Радован Видаковић, Алекса Живановић, Никола Магарашевић, К.
Радојчић, Г. Стајић, Јован Анастасијевић и Младен Грујић, који су сакупили
укупно 15 форинти. 147 У другом случају истакао се Паја Андрејевић, који је
приликом бележничког испита “Код орла” сакупио 39 форинти. 148 Много
већа је била акција у организацији Симе Крестића, када је пострадалима у
устанку послао приход од села Српског певачког друштва, у износу од 121
форинте, 20 новчића, 2 дуката, једне рубље и 4 динара. 149 Ипак, највећа
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сума новца је обезбеђена током две акције у овој години, у првој су “два
грађанина” сакупила 300, а у другој, госпођице Бела Николајевић и Санда
Панајотовић 200 форинти. 150
Следећих година, због српско-турског рата, овакве акције су
учесталије. У Руми је основан “Женски одбор за припомоћ српских
рањеника”, који је константно сакупљао прилоге за рањенике, а румски
трговац Јоца Богдановић, као свој прилог, поклонио је друштву Црвеног
крста 55 акова вина. 151 За избегле и гладне босанско-херцеговачке
породице у Лици и Далмацији, Бранко Јовановић је сакупио разну одећу и
друге ствари (чакшире, прслуке, капе, чарапе, опанке, рекле, игле и
конце…). 152 Међу приложницима било је доста Немаца и Јевреја, од којих су
ови други били нарочито дарежљиви, при чему су у једној таквој акцији
сакупљене чак 354 форинте. 153 Године 1877. Љубомир К. Николајевић је за
босанско-херцеговачку сиротињу у Руми сакупио 18 форинти и 80
новчића 154, а пар месеци касније у истом правцу отишло је још 243 форинте
и разне робе 155. За страдајуће Црногорце Румљани су приложили преко 300
пари новог одела, 50 пари опанака, 260 форинти и доста старих одела. 156
И касније, у разним приликама, у Руми је био практикован обичај
помагања пострадалима. Неки од таквих примера су: помоћ Раковчанима
после једног великог пожара 157, “сирочићима” покојног Ђуре Јакшића 158, за
изгорелу цркву у Бовану 159, пострадалима од поплаве у Црној Гори 160 и др.
Организованије акције овог типа узеле су маха нарочито у време
Балканских ратова. Године 1912, за српске рањенике у овом рату Милена
Миладиновић је Црвеном крсту у Београду предала 2.370 К и 70 потура,
као и три велика сандука и једну врећу платна и рубља. Приложници су
били: Српска занатлијска задруга, Српски соко, Миша Маленковић из
Шашинаца, Српска привредна банка и други. 161
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Плакат за румски збор 1877.
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Други вид ангажовања у актуелној борби српског народа био је јавно
и масовно изражавање подршке овој борби. Једна од највећих
манифестација ове врсте одржана је у Руми 21. августа (2. септембра) у 10
сати “на дољној пијаци” (Старом вашаришту – п. а.). У склопу припрема за
одржавање овог народног збора штампан је велики плакат као позив на
окупљање. Плакат са насловом “Сремци браћо”, од 10. (22) августа,
позива народ Руме и околине на подршку “борби једнокрвне и једноверне
браће наше на Балканском полуотоку против клетог душмана”. У потпису
су Ст. Димитријевић, председник Милан Светозарев Николајевић,
перовођа и одборници: Васа Крстић, парох, Светозар Николајевић,
адвокат, Сима Крстић, адвокат, Авакум Стајић, парох, Миша Критовац,
трговац, Јован Дудић, трговац, Љубомир Панајотовић, трговац и Јован
Богдановић, благајник. 162 За ову прилику Мита Поповић је написао и песму
“Браћи на Збору!” у Руми 21. августа 1877. 163
У извештају са овог, очигледно успелог, збора, штампа наводи број
од 10.000 присутних из свих крајева (Бачке, Баната, Границе). Из Срема су
били Инђијчани, Митровчани, Ирижани, Шиђани… Само из Дивоша је
дошло 50 кола са 200 људи, а било је и преко 50 свештеника. Рума је тог
дана осванула окићена тробојкама, а на све стране су праштале прангије.
Краљевчани на челу са Пером Станојевићем су свирали у гајде. На
вашаришту су подигнуте трибине са којих су се окупљеном народу
обраћали говорници. Збор је отворио Стеван Димитријевић, а међу
говорницима био је и стари “чика” Сима Крстић. Уз повике “Живио”, за
председника ове скупштине изабран је Јован Суботић, који је и сам
говорио. Како је то већ тада био обичај, уследили су многобројни
телеграми подршке из свих крајева, па и из иностранства (Беч, Дарувар,
Одеса, Зајечар, Река, Н. Сад….). 164
Било је и примера непосредног ангажовања Румљана у овим бурним
догађањима. Извесни Јован Лукић, син Николе, који је из Руме “пре 15
година” отишао да “учитељевује” у Босни, Старој Србији и Албанији, био је,
у међувремену, заробљен од Турака и одведен у Малу Азију. Он се јавио
“из ропства”, али као Јусуф ефендија. 165
Тадашње власти у држави нису биле равнодушне према збивањима
у њиховој интересној сфери. Аустроугарска је, у склопу решавања
“Источног питања”, давно бацила око на део Турске у њеном суседству –
Босну и Херцеговину. Не мање интересантан био је и Српско-турски рат
1876. године, нарочито када се у њега укључила и Русија. Опет је Срем
постао подручје концентрације војске и шпијуна, који су извештавали о
приликама са друге стране реке Саве. “Застава” је писала да у Срему има
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“пуно пешадије (две регименте)” и коњаника “канонера”, док су у околини
саме Руме распоређена три ескадрона хусара. 166
Сразмерно успесима Русије и Србије у рату против Турске, расла је
и забринутост аустроугарских власти. Лист “Застава” извештавао је о
мобилизацији у аустроугарској војсци. Према писању овог листа, она се
нарочито брзо спроводила у Руми. У неколико наврата (од 13. до 15. јуна
1878. године) стизале су наредбе да се “момци” хитно претпрежним
колима шаљу у Петроварадин. Рокови за јављање били су кратки, а они
који се не одазову били су третирани као војни бегунци и потпадали су под
војни суд. 167
То се видело и нешто раније, по њиховом реаговању у Руми, након
победе руске и српске војске код Плевне, крајем 1877. године.
У част те победе Румљани су намеравали да, у договорено време,
осветле своје прозоре. Како каже штампа, о томе се у Руми одавно
говорило и, након пада Плевне, указала се прилика. Иако без претходне
припреме, здушно су радили да овај догађај испадне што величанственије.
Напоредо са сакупљањем прилога за рањенике у рату, приступило се
конкретном акцијом у овом правцу. Мита Ђорђевић, Лука Ст. Георгијевић и
Пера Ђуришић ишли су Главном улицом ширећи ову радосну вест. Успут
им се придружио и Стева Јаношевић. Када су стигли до куће Јаше
Алмослина, он им је рекао: “Треба да плачемо, а не да се радујемо” *.
Идући даље улицом њих четворица су стигла и до Поджупаније и
градоначелника Паје Филиповића. Филиповић је одобрио ову идеју,
обећавши да ће и сам осветлити прозоре на својој кући. Међутим,
поджупанијски секретар Светозар Хлуп није био истог мишљења.
Ангажовали су и неку музику, коју су довели до гостионице Симе
Ђорђевића. Пред њом се искупило многобројно грађанство са заставама.
Одатле се Главном улицом ишло до касарне и онда назад до исте
гостионице. Певало се “Возбраној војеводе” и “Благословен јеси Христе
Боже наш”. Код гостионице је говорио адвокат Сима Крестић, а затим су
отишли у гостионицу “Зелени венац”. Напоредо са овом, текла је и акција
деце и шегрта, који су, упркос хапшењима од стране редара, на три-четири
места поразбијали неосветљене прозоре. Пред зору, иста судбина је
снашла и прозоре поджупана Будисављевића и Јевреја Алмослина. Око 22
часа полиција је хтела да забрани весеље у овој кафани и уклони музику.
Мита Ђорђевић се побунио, а вођа полиције Мита Јекић је посегао за
пиштољем. Ђорђевић му је на то одвратио да такве мере примењује на
пустахије, а не на мирне грађане. То, међутим, није помогло и он је
завршио у затвору, одакле је убрзо ослобођен интервенцијом
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градоначелника Филиповића. Весеље је настављено и сутрадан, када су
сличне акције започеле и у Иригу, Врднику, Јаску, Инђији... 168
Ови догађаји су обелоданили размимоилажење између Поджупаније
(Будисављевић) и Магистрата (Филиповић), који је већ неко време био
“кост у грлу” Поджупанији, због своје независности. Вести о догађајима у
Руми дошле су и до самог бана, коме је Алмослин телеграфисао тражећи
заштиту. Спроведена је и истрага, коју су водили поджупан и срески судија
Младеновић. Било је претњи и застрашивања протеривањем. За расправу
је одређен 18. фебруар 1878. године, када је позвано преко тридесет
особа. Расправа је трајала до 21. фебруара, и то сваки дан по 9 часова.
Све је завршено тако што су Мита Ђорђевић, Лука Георгијевић и Пера
Ђуришић осуђени на 20 форинти глобе, барјактари Мирко Ђорђевић и
Мирко Георгијевић на три дана затвора и један шегрт на 24 часа
затвора. 169
Исте године одржани су нови парламентарни избори. Поводом
предстојећих избора Јован Суботић је у јулу заказао састанак Народне
странке у Черевићу. На састанку су формирани Средишњи одбор и срески
одбори. Председник одбора за трговиште Рума био је др Стеван
Димитријевић, а у Средишњем одбору из Руме био је адвокат Сима
Крестић. 170
И поред констатације да се у Руми “једва види да су избори на прагу”
и да су приметни “малаксалост и суморни дремеж” 171, у месту је одржана
изборна конференција Народне странке за румски, иришки и ердевички
изборни срез и трговиште Рума. Према једном извору одржана је 10.
августа 1878, када је адвокат Васа Николајевић формулисао изборне
циљеве: “припајање Крајине матери земљи, самосталност наше домовине
и унапређење школства”. 172 Објављујући позив на бирачки збор, који су
потписали М. Критовац, С. Крестић и Јован Ђорђевић, лист “Застава”
наводи 30. јул (11. август). 173 Конференција је одржана у препуној дворани
гостионице “Код орла”. Отворио ју је Сима Крестић (“врсна старина”),
после кога су се за говорницом ређали М. Ђорђевић (“историјски догађаји
око нас”, позиви на моралност, “не дајмо противницима оружје у руке”, за
бољитак Монархије...), затим Ст. Поповић (за припајање Крајине Троједној
краљевини, равноправност Тројединице и Угарске...) и Стеван
Димитријевић (треба бирати “људе од начела”, пре него гледати на
програм). Збору је присуствовао, и на њему говорио, Јован Јовановић
Змај. Изабрани су следећи кандидати: Јован Јовановић Змај за иришки
срез, Стеван Поповић за румски срез, Милан Ђорђевић, уредник “Заставе”
за ердевички срез и др Стеван Димитријевић за трговиште Руму. 174
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Владине присталице су такође имале састанак у једној гостионици.
Као противкандидата Стевану Димитријевићу, изабрали су грофа Адолфа
Пејачевића. Свој збор су заказали за 10/22. август. 175
У Руми су избори одржани 16/28. августа. Од 952 уписана бирача, на
изборе је дошло и гласало само њих 441. Гроф је добио 254, а
Димитријевић 187 гласова. У румском изборном срезу за Поповића је
гласало само 80 бирача. И у целом Срему владина листа је победила
огромном већином. Једино је у Ердевику изабран Милан Ђорђевић. Након
проглашења резултата, почеле су жалопојке и оптуживања. “Румљани
камо вам старе славе, српска поноса и договора. Ви нисте они стари
чувени Румљани”. Помињана су и два Србина која су гласала за грофа
(Тоша Јовановић и Паја Андријевић Шајгер, трговац). 176
Следеће (1879) године су били избори за српски народно-црквени
сабор. Тим поводом је у Руми “Код орла” за 16/28. август, у 10 сати,
заказана бирачка конференција. Конференција је била добро посећена, а
на њој су од световних лица изабрани: Јован Суботић (Земун), Стеван
Лазић (Карловци), Натошевић (Пазова), Сима Крестић (Рума), Милан
Ђорђевић (Ердевик), Ћира Милекић (Митровица)…, док је међу румским
свештеницима изабран Авакум Стајић. 177 Била је то и последња изборна
победа једног од најугледнијих Румљана тог доба, “чика” Симе Крестића,
друга и пријатеља Бранка Радичевића. Он је преминуо 2. маја 1880.
године, а испраћен је “као никада у Руми, цела Рума је устала”. 178 У једном
од наредних бројева листа “Стармали” објављена је песма “Чика Сими
Крстићу”. 179
Уочи нових избора за Сабор 1881. године, у Руми се одиграо
значајан догађај у политичкој историји Срба у Троједној краљевини. Било
је то формирање нове српске политичке партије – Самосталне српске
странке. У литератури се овај скуп назива и [предизборна] конференција
Милетићевих либерала (Народне слободоумне странке). 180
Догодило се то 14. августа на великом збору у Руми. За председника
збора изабран је др Димитријевић, а за перовође Богдановић и Стајић.
Збору је присуствовао и Светозар Милетић. Када се он појавио, зачули су
се повици “Живио”. Било је и покушаја да се збор опструише, за чега су се
потрудили “незвани гости”: Миша и Шандор Рогулић, Пејчић, Васа
Ђурђевић. Ипак, све се одвијало по плану. Пошто је Богдановић прочитао
програм нове странке, у њен одбор су изабрани: Стеван Димитријевић,
Јоца Богдановић и Паја Андријевић из Руме, Глиша Пазарски из Ирига,
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Пера Костић из Ердевика, Јован Стефановић из Черевића, Адам Антић и
Паја Арсенић из Илока. 181
Један од главних учесника овог скупа, поред Димитријевића, био је
новинар др Милан Ђорђевић. 182 Он је следеће године покренуо “Српски
глас”, лист за политику и књижевност, као орган новоформиране странке.
Био је то први лист те врсте у земљи. Седиште му је било у Руми, а
власник и уредник је био др Милан Ђорђевић. Први број “Српског гласа” се
појавио 15. октобра 1882. Престао је са излажењем крајем 1883. године. 183
На прагу нових избора за Сабор Хрватске и Славоније 1881. године
Привремени одбор Самосталне српске странке предвидео је одржавање
збора у Руми, и то у магистратској дворани или у порти Грчке цркве. Као
председник странке фигурирао је др Стеван Димитријевић (1881). 184
Један од већих изборних срезова, ранији румски изборни срез, уочи
ових избора преименован је у добриначки. У том срезу је победио Стеван
Димитријевић, кандидат Самосталне српске странке. Противкандидати су
му били Пејчић и Поповић. Од преко 500 изборника, на изборе је изашло
408 бирача. Димитријевић је добио 228 гласова, а два владина кандидата,
Пејчић и Поповић, 94, односно 86. Великој победи кандидата Самосталне
српске странке допринели су и бирачи из околних села (Стејановци,
Вогањ, Радинци…), одакле је у Руму стигло 50 кола. У самој Руми победио
је бан Пејачевић, али скоро без иједног српског гласа. У Руми је од 600
бирача, гласало само њих 221. Владин кандидат Живковић је и у Ердевику
победио самосталца Ђорђевића. У Руми су, међутим, избори поновљени,
јер је Пејачевић “напустио румску победу” и прихватио загребачки мандат.
Владина странка је онда кандидовала бановог брата, грофа Фердинанда
Пејачевића, док је испред Самосталне српске странке истакнут Јоца
Богдановић. Исход је опет био исти: Пејачевић је добио 306 гласова
(немачких и нешто мало српских), а Богдановић 148 гласова. У целини,
Влада је добила велику већину у Сабору, а Самостална странка је
освојила 2 мандата. 185
Стеван Димитријевић је те године победио на још једним изборима,
овај пут на изборима за Црквено-народни сабор. Он и Авакум Стајић су
убедљиво победили кандидате митрополита Анђелића: Бранка
Јовановића и Самуила Пантелића, хоповског архимандрита. 186
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Новим изборима често је претходило доношење новог изборног
закона. Закон из 1883. године није донео велике промене у тој области,
али је наговестио скоре изборе за Сабор, који су и одржани следеће
године.
У Руми су избори одржани 4/16. септембра 1884. године у периоду
од 8 до 13 часова. Народна странка, у оквиру које су се налазили и
чланови Српског самосталног клуба, за Руму је најпре кандидовала
градоначелника Милана Николајевића, који је своју кандидатуру понудио
др Александру Пејичићу, да би најзад то место припало трговцу Васи
Критовцу. За добриначки изборни срез (раније румски) предложен је др
Стеван Димитријевић. Међутим, како изгледа, многи бирачи нису били
задовољни његовим досадашњим учинком у Сабору. Како је већ тада био
болестан, често није присуствовао саборским седницама. Тих дана је у
Руми одржана и конференција на којој су истакнути кандидати за Ириг и
Карловчић. Када су пребројани гласови, видело се да су прошла оба
кандидата Народне странке у Руми и добриначком срезу: Димитријевић и
Критовац. Народна странка је освојила већину у Сабору (69 мандата *), од
чега су знатан број чинили Срби чланови Српског самосталног клуба. 187
У наредних неколико година није било значајних политичких
збивања у Руми. Тек 1887, 4/16. јануара, одржан је један веома посећен
збор, на коме је једногласно одлучено да се педесет четворици посланика
на Српском конгресу у Карловцима (вероватно Српски црквено-народни
сабор – п. а.) ода признање за њихово држање, а да се новоименованом
патријарху Герману искаже неповерење. 188
Пар месеци касније (19. априла), поводом смрти новинара и
књижевника Лазе Нанчића, у Руми је одржан парастос у Вазнесенској
цркви. Било је присутно много народа, а по завршетку су их, са погачама и
ракијом, дочекале мати учитеља Стевана Jаношевића, мати трговца
Јаковљевића, абаџијинице Спасенија Јанковић и Кристина Петровић и “још
неке госпође”. 189
Непосредно уочи нових парламентарних избора, осмог маја 1887.
године, у Новом Саду су присталице проширеног Бечкеречког програма (из
1869) одржале збор, када су се одвојиле од Српске народне слободоумне
странке и основале Целокупну народну слободоумну странку. Орган
странке био је лист “Застава”, а председник Јаша Томић. Он је, иначе, у
претходном периоду често боравио у Срему, где је, како су извештавали
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шпијуни, “сондирао јавно мњење” у односу на свог противника Германа
Анђелића. На овом скупу је учествовало и седам особа из Руме. 190
Нови избори су заказани за јун 1887. године. Обилазећи Срем, уочи
избора Руму су посетили бискуп Штросмајер 191, бан Куен Хедервари и
велики жупан Ервин Чех. Дочекивани су уз поздравне говоре, бакљаде,
певаче и хорове, ватромете, банкете и сл., али је било и ситуација да су
људи под принудом долазили на такве скупове, чак из околних села. 192
Њихови противници су се окупљали око др Јована Суботића, коме су
Румљани изразили подршку за његово заступање на Земаљском сабору и
др Богдану Медаковићу, који је намеравао да у Руми, пред изборе, сазове
конференцију Срба из Славоније и Срема ради саветовања. Средишњи
изборни одбор Српске самосталне странке упутио је препоруку Србима да
не треба да изађу на изборе “ни са владом, ни са опозицијом”. Она је
касније ипак изашла у коалицији са опозиционим странкама: Неодвисном,
Странком права и Странком саборског седишта. У Руми ова странка није
имала свог кандидата, док је у иришком срезу то био Богдан Медаковић, а
у илочком Богољуб Милетић. 193 У другим сремским изборним срезовима
(Рума, Митровица, Добринци и Стара Пазова) странка је кандидатуру
препустила “тамошњим родољубима”. 194
Избори у Руми одржани су 13. јуна. 195 Претходиле су им многобројне
жалопојке у штампи на рачун Румљана, због њихове неактивности у
предстојећој политичкој борби. “Бан и Велики жупан путују Сремом. А ми?
Скрстили руке”, “Срем спава мртвим сном”, “Румљани који су некада
давали правац Срему, сада се не чују живи. Чему се имамо надати?”. Ту су
и оптужбе да су Срби после 1881. године и збора у Руми, напустили
програм Самосталног српског клуба, те да се приклањају Народној, тј. сада
владиној, странци. И стварно, у Срему и у целој држави победила је
владина, односно, Народна странка. Она је у Сабору тада добила 86
мандата, док је Српска самостална странка, у односу на претходне изборе,
изгубила један мандат. 196
У добриначком изборном срезу је, такође, победио владин кандидат,
Јован Шевић, краљевски јавни бележник у Руми. После избора, на њега се
обрушила опозициона штампа критикујући његову предизборну кампању.
Он је, наводно, за котарског предстојника Ђорђевића, бележнике и
начелнике околних сеоских општина (укупно 23 особе), у Добринцима
организовао ручак код Илије Михајловића, “крчмара и шпекуланта”. Цена
ручка је била 58 форинти. Бираче је частио ракијом и у Доњим
Петровцима, “а било је и јагањаца”. Тај рачун је износио 622 форинте.
190
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Затим је организовао ручак за 76 “отмених” гостију, са пет јела: супа и
говедина, два соса, зеље са “телећим печеним ауфлагом”, три печења (од
гуске, патке и ћурке), две салате (главичаста и целер), тесто, кох са
пиринчем у млеку, крофне “на масти” и “црна” кафа. Том приликом је
попијено и 111 литара белог, и 114 литара црног вина. Све то је коштало
114 форинти. После ручка, дружење је настављено у нотарошевој башти
све до мрака, уз вино и пиво. Пишу да се Шевић после једва попео у кола
и отишао у Руму. Касније се испоставило да није било довољно пива за
све бираче. Посумњало се да Михајловић више није хтео да служи, иако је
Шевић тврдио да је поручио 100 буради. Све у свему, укупан трошак код
овог механџије био је 701 форинта, од чега је Шевић платио само 100. За
остатак је одуговлачио и напослетку рекао: “Шта марим, тужите”. Цео
случај је касније завршио на суду. 197
На следеће изборе се чекало читавих пет година. Одржани су по
новом изборном закону из 1888. године, у периоду од 30. маја до 1. јуна
1892. Иако је и на њима победила Народна странка, они су представљали
велики успех за српску опозицију. У Срему је Самостална странка
победила у два изборна среза (Илок и Хртковци), док у Руми опет није
имала свог представника. 198
Према коментарима у тадашњој штампи ситуација у Руми уочи
избора се ништа није променила у односу на претходне. Кандидати “ничу
као печурке”. Из Народне странке било је разних предлога. Једни су били
за Шевића, а други за Пејичића. Овом другом су и политички противници
признавали да је “уман човек”. У изборну борбу су се укључили и Немци са
својим предлогом – сународником Шпилером. Помињао се и Васа
Критовац, али је против њега било и само председништво Магистрата,
тако да су га од 20 бирача подржала само двојица. Сматрало се да ће за
кандидата ове странке бити предложен онај за кога је био котарски
предстојник Тоша Ђорђевић, јер је важио за ваљаног Србина. У том
случају фаворит је опет био Васа Критовац, шогор котарског предстојника.
Политички противници су процењивали да у Народној странци у Руми
влада хаос, јер се руководе личним наклоностима и пријатељством. На
другој страни била је Српска самостална странка, са идејом да Срби треба
да се организују, јер су “Сремци” на њиховој страни. Веровало се да је и уз
мало рада победа на изборима сигурна. Критиковали су саборског
заступника Шевића да је на прошлим изборима прошао, јер је обећао да
ће у Сабору заступати српске интересе. На мети се нашао и поджупан
Јоца Ђурић, за кога се говорило да је “умно оболео”. Углавном, “сви у
Срему се туже на рђава времена”, и уздишу “ах, да устану покојни чика
Крстић и Стева Димитријевић”. “Где је сада Рума, некадашње гнездо
сремских соколова?“ Изражавано је и незадовољство радом Централног
одбора Самосталне странке, а говорило се да чак и један “радикал”
кортешује за владиног посланика Критовца. Као главни разлог што у Руми,
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“срцу радикалије”, опозиција нема успеха, навођено је то, што су “господа”
из Централног клуба Радикалне странке у Новом Саду, а из Самосталне
странке у Загребу. Румљани су “бацили копље у трње”, јер румски Немци
кандидују Немца, а некада су бирали Критовца. Критовцу је одато
признање да је “ваљан човек”, али је речено и да није за посланика. За
осам година, како је на том положају, није учинио ништа за срез. Напротив,
проширио је јаз између грађанства и ратара. Замера му се и што је
положио венац мађарским генералима у Араду, због њихових “заслуга при
клању Срба”. Све то би требало да буде “опомена румским
самосталцима”. 199
У Руми су избори одржани 30. маја. Истакнута су два кандидата:
Васа Критовац, досадашњи посланик и Ернест Шпилер. Обојица су из
Народне странке, док из Самосталне странке није било никог. Судећи
према расположењу народа, Васа Критовац је важио за сигурног
победника. У Хртковцима је иста странка кандидовала Јована Шевића, који
је и овог пута агитовао као и пре пет година. Великом већином гласова
изабран је Васа Критовац, док је Шевић, на позив Владе, одступио у корист
Паје Јовановића из Самосталне странке. То је тумачено као резултат
једног компромиса са Владом, захваљујући којем је Самостална странка
добила два места у Сабору. Опет је убедљиво победила Народна странка,
освојивши 77 мандата. 200
У румском срезу избори су поново одржани након годину дана, због
смрти посланика који је овде изабран, при чему су народњаци опет
победили самосталце. 201
Прослављени борац за права Срба у Угарској, Светозар Милетић,
1895. године пунио је 70. годину живота. Била је то прилика да Срби
свечано обележе овај догађај и да га искористе за истицање својих
политичких захтева. У овоме је предњачила, недавно формирана, Српска
народна радикална странка. У њиховом листу “Застави” објављивани су
телеграми упућени Милетићу поводом рођендана, са изразима
захвалности због његових заслуга у претходном периоду. Овим поводом из
Руме су се огласили: Жарко Миладиновић са супругом Миленом, Антоније
Богдановић, Панта и Јован Ђуричић – Биорац, “Срби ратари”, Занатлијска
задруга (опанчар Петар Крстић, ћурчија Никола Вукин, абаџије браћа
Гроздић, берберин Милан Орловић, занатлијски син Добривој Андрејевић,
бирташ Радивој Марковић, столар Јован М. Ђорђевић Ђоца, обућар
Милан Дојчиновић, пекар Васа Марковић, ћурчија Мојсило Ћирић, абаџија
Коста Димић, кројач Емил Кокић, кројач Коста Сувајџић, бирташ Васа
Љубинковић, опанчар Вељко Вилић, кројач Сава Живковић, лицидер
Исидор Крстић, опанчар Стеван Панић, столар Арон Прица, опанчар Васа
Лукић, ужар Лука Радојчић, пекар Лазар Ристић, колар Мита Поповић, ужар
Алекса Глигоријевић, ужар Сима Глигоријевић, ковач Васа Јовановић) и
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многи други. У Руми је основана филијала Д. Д. “Братство”, друштва које је
радило на обележавању Милетићеве годишњице, и уопште, на неговању
његовог дела. Упућен је позив свим Србима из Руме да дођу на збор који
ће се одржати 15/25. октобра код “Зеленог венца” у 15 часова. Збор је био
масовно посећен (“цела Рума се одазвала”). Председавао је Жарко
Миладиновић, за благајника је изабран Јован Ђуричић – Биорац, а међу
говорницима је био и Јован Татић. Прихваћено је оснивање друштва
“Братство” и том приликом је сакупљено преко 2.000 форинти. У говорима
је искориштена прилика да се прокоментарише нови Закон о општинама и
да се искритикују политички противници. Новим Законом о општинама
Рума је престала да буде градска општина (изгубила је “одличје градско”)
и постала је “најскупоценија селендра у Тројединици”. На рачун
градоначелника Јанча, речено је да је “несвршени медицински ‘ђакела’
племенити Јанчо”, а за заступника у Сабору “племенитог” Адамовић Белу,
да је “несвршено ђаче”. Поменут је и недавно пензионисани “мирољубив”
котарски предстојник Шкорић, као и дугогодишњи противници, локални
трговци Јевреји, Штајнер и Весл. 202
Румљани су још једном масовно изразили своју захвалност овом
борцу за права Срба у Аустроугарској. Овај пут је то било поводом његове
смрти 1901. године. Смрт Светозара Милетића је оглашена у све три
румске православне цркве, а на многим кућама су истакнути барјаци у знак
жалости. Многе румске породице (Ђуришић, Богдановић, Николајевић,
Миладиновић...) су путем штампе изразиле саучешће члановима
Милетићеве породице, а Српско певачко друштво и Српско занатлијско
друштво су одредили депутацију која је присуствовала његовом погребу.
На предлог Васе Максимовића, црквена скупштина у Руми је одлучила да
се 18/31. марта у 11 сати одржи помен Светозару Милетићу у цркви “Свих
Светих”. Црква је била препуна света, нарочито трговаца и интелигенције,
али и много деце са родитељима. Службу су држали иришки парох у
пензији, Стеван Моловић, и румски пароси, Павле Бошковић и Марко
Шаула. Певало је Румско певачко друштво, а између осталих, о
Милетићевој личности и његовом животу говорили су Стеван Моловић и
Жарко Миладиновић. 203
На наредним изборима за Сабор, одржаним 1897. године, појавиле
су се нове политичке снаге. Поред већ помињаних радикала, у политичку
борбу ступају и социјалисти. Избори су одржани у напетој атмосфери, уз
велику пропаганду социјалиста, радикала и самосталаца. Страхујући од
губитка власти, режим је у предизборној кампањи ангажовао полицију и
војску, и спроводио оштру цензуру. Помињане су реформе и давана
нереална обећања. На крају, опет је победила Народна странка. 204
Период пред изборе био је обележен све већом популарношћу
Радикалне странке у Срему, која је на изборима у Руми учествовала
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самостално, под својим именом. Њен кандидат у Руми био је др Ђорђе
Красојевић. Што се тиче владине странке, веровало се да је она скоро
сасвим изгубила све изгледе на успех у румском срезу. Опет је постојала
велика неизвесност око одређивања владиног кандидата. Најпре се
помињао “познати адвокат из Срема”, да би то касније постао Васа
Максимовић. Српска самостална странка је била трећа партија која је
учествовала на изборима у Руми. Они, међутим, нису испољавали велику
активност, ни амбиције у току предизборне кампање. Њен кандидат је био
Миша А. Поповић из Руме. Радикална странка је на Изборној
конференцији српских опозиционих бирача, одржаној 29. априла, истакла
кандидатуру адвоката из Сремских Карловаца, Ђорђа Красојевића. На
новом бирачком збору, 4. маја, Красојевић је лично изложио свој програм,
пропраћен бурним одобравањем присутних. У румску железничку станицу
је стигао пре подне у 9 часова, где му је приређен дочек. Одатле је отишао
у стан Жарка Миладиновића, где га је, око 11 часова, поздравила
депутација, коју су чинили Тоша Богдановић, Јован Ђуричић – Биорац,
Јован Татић, Жарко Миладиновић и други. Из Руме је у пратњи осам кола
отишао у Краљевце, Добринце и Петровце. Радикали нису имали лепих
речи ни за кандидата Самосталне странке, Мишу Поповића. За њега се
говорило да је без свог политичког програма, те да ће за њега гласати
румски Немци, јер је он за њих отворио крчму, где им је држао предавање
о “народној свести”. За њега, наводно, агитују “баба Љубица” и “врачара
Даница”, која га види као победника на овим изборима, иако су куће са
његовим изборним плакатом освануле умазане блатом. 205
И после свега, у Руми је ипак победила Народна странка и њен
кандидат Васа Максимовић, док је у Хртковцима изабран његов страначки
колега Јован Шевић. 206
Више пута поменути краљевски јавни бележник и угледни
Румљанин, др Јован Шевић, дугогодишњи заступник Народне странке у
Сабору, имао је често прилику да, на највишем месту, изнесе своје и
погледе партије којој је припадао. У једном таквом говору, штампаном у
виду књижице, заступник Шевић излаже ставове о актуелним проблемима
Срба у Тројединици. Говори о потреби да Срби имају своју заставу.
Залаже се за равноправност латинице и ћирилице, која је у време бана
Мажуранића била истиснута из јавног живота. Затим је 1887. године она
изједначена са латиницом, иако то није дословце наведено. Помиње и
српске (православне) вероисповедне школе, и тврдње да их је “покосио”
Закон из 1888. године, када је имање “наших” школа (зграде, закладе и
имовина) стављено у службу комуналних школа. Он мисли да су српске
аутономне школе оборене Школским законом из 1874, те да су још тада
уведене комуналне школе, које су преузеле имовину вероисповедних
школа. Закон из 1888. године чак је мало ублажио “драконске мере”
Школског закона. У том смислу се залаже за елиминисање свега из овог
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закона што спречава слободан развој српских аутономних школа. Ту су и
захтеви за употребу српске заставе и слично. 207
Одмах после парламентарних избора, исте године, следили су
избори за Црквено-народни сабор. Ови избори су много боље одражавали
тренутно расположење овдашњег народа, јер се у њих власт није много
мешала. На њима су учествовали представници све три српске политичке
партије (радикали, самосталци и либерали). Највише кандидата међу
свештенством и световњацима имали су радикали, који су, као и
самосталци, представљали опозицију тзв. “клерикалцима”. Том приликом,
опет је у Руми одржан масован збор бирача, на којем су за кандидате
проглашени Ђорђе Красојевић и иришки парох Стеван Моловић. Овај први
је у Руми победио једногласно, док је иришки парох добио 127 гласова,
наспрам противкандидата “клерикалаца”, Руварца, са 50 гласова. 208
Још један догађај, ове 1897. године, заталасао је српску јавност у
Руми. Био је то пролазак воза са српским краљем Александром
Обреновићем кроз румску железничку станицу. Посебни воз, који је возио
краља у Црну Гору, задржао се на румској железничкој станици седам
минута. На станицу се слегао “сав свет” из Руме и околних села. Било је и
оних који се нису радовали овом догађају. Они којима је све “српско трн у
оку”, хтели су да спрече ове изливе радости због доласка младог српског
краља. Ипак, нису могли да зауставе пуцање топова у краљеву част и
усклике народа “сретно краљу и у добри час”. 209
Нешто касније, Румљани су послали једну делегацију у Инђију да
дочека воз и положи венац са цвећем на ковчег Вука Караџића. Међутим,
пошто је воз каснио, а Румљани нису имали времена да чекају, замолили
су свештеника Дамјана Прерадовића да у њихово име положи овај
венац. 210
За новембар 1901. године заказани су избори за заступнике у новом
Народно-црквеном сабору. У склопу припрема за ове изборе, у Руми је
одржан Автономни збор. Претходно је изабран одбор од седамдесет и пет
лица, који је требало да припреми овај скуп. Председник одбора био је Ј.
А. Ђуричић, а перовођа др Милош Николајевић. Истовремено, румска
српска омладина упутила је отворено писмо “Бранику”, у коме је изразила
негодовање због “несрпског” писања овог листа, а у вези са аутономним
збором у Великом Бечкереку. Писмо је потписало двадесет и пет
припадника румске српске омладине *. Било је предвиђено да се
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“Автономни збор” у Руми одржи 9/22. септембра, на Старом вашаришту
или, у случају кише, у позоришној арени гостионице “Зелени венац”.
Међутим, котарски предстојник није дозволио да се скуп одржи на Старом
вашаришту, месту на којем су се углавном одржавали народни скупови, те
је одржан на Новом вашаришту, ван града, и то по великој жези. Позиву на
Збор се одазвао велики број грађана, делегата и гостију. Штампа је чак
писала о преко 4.000 учесника из свих крајева Срема, Хрватске и
Славоније (било их је чак из Лике). Тог дана Рума је била окићена
заставама. Пре збора одржана је служба, призивање Светог духа у
Вазнесенској цркви, где су говорили Марко Шаула и Павле Бошковић **.
После службе, маса од 2.000 људи са заставама је кренула ка Новом
вашаришту. Збор је отворио Јован Ђуричић, а затим је изабрано
председништво Збора. Међу говорницима су били и Жарко Миладиновић и
Стеван Моловић. У свим говорима су понављани исти захтеви и изношено
стање у српској аутономији. Неки од захтева и одлука збора у Руми су
следећи: да се Црквено-народни сабор сазива сваке треће године, како је
то раније прописано, а од последњег је прошло већ више од четири
године; да је Сабор душа народно-црквене аутономије Срба; да се Угарска
влада не меша у рад Сабора, те по свом нахођењу распушта Сабор; да
Сабор има увид у рачуне народно-црквених фондова; да српске школе
пропадају, а Сабор за то не мари; да се црквене општине распуштају и да
је аутономија Срба на прагу расула… У циљу спровођења одлука,
формиран је Одбор од 14 лица (др Антоније Богдановић, др Јован Пачу, др
Никола Ђурђевић, др М. Богдановић – Томић, Стева Калембер, др Радивој
Вачић, др Александар Рокнић, Милош Николајевић, др Ж.
Миладиновић…). На крају је прочитан списак посланика из Руме за Српски
народно-црквени сабор у Тројединици. *** Учесницима Збора послао је
телеграм и Јован Јовановић Змај, тада већ тешко болестан (“Желим
Бечкеречком почетку достојан завршетак у Руми…”). У склопу програма,
дружина Српског народног позоришта извела је представу “Хајдук Вељко”.

Гњатић, Сима Марић, Живко Л. Јовановић, Боривој Путник, Петар Вујин, Жарко Јаковљевић,
Миливој Ј. Ђуришић, Јован Ј. Остојић и Мита Т. Јаковљевић. (“Застава”, 1901, 183)
**
Овој двојици је патријарх Георгије Бранковић послао забрану учешћа на Збору, а покушао је
да забрани и сам Збор. Павлу Бошковићу је телеграм стигао касно, што је искоришћено као
оправдање, или га је он намерно затурио. Телеграм је касније пронађен међу многобројним
телеграмима адресираним на Биорца, који је, након свега, одговорио патријарху “Ваша
депеша закаснила. Погрешно уручена мени. Немате среће. Помолисмо се Богу и без Вашег
благослова. Страха же Вашего не убојим сја, јако с нами Бог” (“Застава”, 1901, 203). Због
тога је патријарх Биорца казнио једногодишњом забраном причешћа. Овај му није остао
дужан, а радикалска штампа је обиловала његовим критичким коментарима упереним
против патријарха.
***
Јован А. Ђуричић – Биорац, Жарко Миладиновић, А. Богдановић, М. Николајевић, Јован
Татић, Милан Живановић, Душан Дима, Миша Ђорђевић, Мита Јаковљевић, Бранко Белић,
Јефта Остојић, Јован Дожудић, Алекс. Ђуричић, Вића Грујић, Вељко Вилић, Ненад Крстић,
Лаза Томић, Јован Максимовић, Ђорђе Јовичић, Никола Живковић, Сава Глигоријевић,
Сима Димитријевић, Т. Бировљев, Боривој Путник, С. Суботић, Мата Валетић, Радивој
Крстић, Миленко Николајевић, Паја Андријевић, Ђура Стајић, Милан Орловић, Емил Кокић,
Љубомир Бикар, Лука Георгијевић. (“Застава”, 1901, 201)
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Збор је трајао око један и по сат, а на крају је чак и котарски предстојник
Новаковић одао признање организаторима. 211
У то време, у Руми је одржан још један скуп – Конференција
средишњег одбора Радикалне странке. Уочи избора за Сабор, заказаним
за новембар 1901. године, Радикална странка је 14. октобра одржала у
Руми своју конференцију и одредила своје кандидате. За румски срез је то
био Јован Татић, “мерник”, др Жарко Миладиновић за хртковачки и др
Антоније Богдановић, адвокат, за мартиначки изборни срез. Самостална
странка у Руми није имала свог кандидата, док је кандидат Народне
странке у румском изборном срезу био Васа Максимовић. Он је победио
инжењера Јована Татића, за кога је гласало 176 бирача. Неуспех на
изборима радикали су правдали пресијом власти и незаконитим радњама
у току предизборне камање. Тако је Жарку Миладиновићу био забрањен
улазак и држање говора у Буђановцима и Кленку, а Татићу одржавање
збора на отвореном. У целој држави, на изборима је победила Народна
странка, освојивши 57 мандата у Сабору. 212
Следеће године, напротив, на изборима за Епархијску скупштину у
Руми, осим Јована Шевића, сви изабрани посланици су били из редова
Радикалне странке. 213
Нови избори за Српски народно-црквени сабор одржани су већ у
мају 1902. године. Уочи тих избора у Руми је било доста притужби на
понашање котарског предстојника Новаковића. Он је, према тврђењу
његових политичких неистомишљеника (радикала), упорно ометао њихову
кандидатуру и форсирао своје људе – Тошу Ђорђевића и Анатолија
Јанковића, кандидате владине странке. Радикалски бирачи су били
изложени претњама и уценама, а општински чиновници приморани да
агитују за владину странку. Новаковић је, злоупотребљавајући свој
положај, послао општинског благајника да ван свог посла агитује и меша
се у изборе за црквени сабор, иако му је то, као представнику власти,
забрањено. Жалбе појединих Румљана због таквог понашање Новаковића
стигле су и до бана Хедерварија. На “калуђерско-либералној и владиној
конференцији” у Руми, коју је сазвао котарски предстојник, људи су
наговарани да гласају за Тошу Ђорђевића и Анатолија Јанковића, или
“макар за познатог попу” Васу Николајевића из Ирига – “човека за све”.
Новаковића су у томе подржали и либерал Панта Ђуричић и Јован Шевић.
У време избора у Руми је био залепљен оглас који је изричито упозоравао
изгреднике, под претњом строгих казни и уклањања са бирачког места, а
све то у циљу застрашивања политичких противника. Уопште, Рума је тих
дана била у опсадном стању, а локалној жандармерији је дошла и помоћ
са стране. Радикална странка је, са своје стране, 11. маја, у недељу,
организовала скуп бирача за румски срез, на коме је присуствовало око
300 лица. На њему су истакнути кандидати Српске радикалне странке за
211
212
213

“Застава”, 1901, 158, 171, 183, 192, 198, 200, 201, 203
“Застава”, 327-329, 341, 343; Андрија Раденић, нав. дело, 195; Лазар Ракић, нав. дело, 288
“Застава”, 1902, 249
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румски изборни срез. То су били Антоније Богдановић, из редова
световњака и свештенички кандидат Стеван Моловић. Скуп је отворио
Јован Ђуричић – Биорац, а говорили су Жарко Миладиновић и сами
кандидати, који су описали будући правац свог рада у Сабору. И током
самог гласања било је неправилности. Гласање је било у општини, а не
како је договорено, у школи. “Мисле либерали, клерикали и владиновци да
ће са чиновницима, на челу са др Поповићем, Симом Милутиновићем
Тутом и Новаковићем нас заплашити. Ако је тако у Руми, како је тек по
селима”. Након избора, прва вест у листу “Застава” била је да су у Руми
победили радикали. За њих је гласало 267 бирача, док су њихови
противници добили само 21 глас. Богдановић и Моловић су скоро
једногласно изабрани. Нешто касније, исти лист извештава да је владина
листа у румском срезу добила 24 гласа (Новаковићев, гласове његових 10
чиновника и још 13 неидентификованих гласова), констатујући да је исход
такав упркос обећаваној новчаној награди онима који гласају за владину
листу, полицијској акцији одвраћања људи од гласања за радикале и
дељењу цедуљица бирачима са упутством коме треба да дају свој глас.
Ове листиће је, како каже вест у “Застави”, народ бацао, а нарочито оне са
печатима “извесног господина Панте”, који су власницима листића
омогућавали бесплатни ручак у његовој кафани. Успех радикала у румском
изборном срезу је био такав да су владини представници само у
Добринцима и Буђановцима добили по једног посланика. 214
Лето и јесен 1902. године били су драматични за српски народ у
Тројединици. У Загребу су крајем августа 1902. одржане велике
антисрпске демонстрације. После тог догађаја српске странке су одлучиле
да се 5/18. септембра исте године одржи митрополијски збор у Сремским
Карловцима, у намери да се изрази протест због “небратских, нечовечних
и нечувених” загребачких догађаја. Ово питање су покренули румски
грађани - адвокат Миша А. Поповић, инж. Јован Татић и Никола Ђуришић.
Прва конференција овог збора одржана је у Руми 29. августа, а сам збор
је, ипак, одржан у Новом Саду 12/25. септембра. Из Руме је позвано 57
лица, а међу говорницима је био и Румљанин Миша Поповић.
Истовремено, српска румска омладина је честитала госпођицама Омчикус
на њиховом држању у Загребу, а управни одбор Српске пчеларске задруге
у Руми је одлучио да не иде на конгрес “Српских и Хрватских пчелара”. 215
Нови избори за Хрватски сабор расписани су за 20. април/30. мај
1906. године. За румски изборни срез радикали су кандидовали Јована
Татића, за мартиначки - Антонија Богдановића, за шидски и илочки срез Жарка Миладиновића, а за хртковачки - Николу Ђурђевића. Антоније
Богдановић се касније разболео, а на листи га је заменио Жарко
Миладиновић. Они су уједно били и кандидати Хрватско-српске коалиције
(“удружене српске и хрватске опозиције”), која је на овим изборима била
214
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“Застава”, 1902, 91, 94,95, 98, 99, 100, 101, 105
Димитрије – Мита Клицин, Одломци из новије политичке историје војвођанских и
тројединичких Срба (1902-1914), Нови Сад, 1938, 44, 48, 61; “Застава”, 1902, 192, 194
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главни противник Народној странци. Кандидати Народне (владине)
странке били су Фердинанд Ристер у Руми и Јован Шевић у хртковачком
изборном срезу. Уочи избора обе стране обилазе места у својим изборним
срезовима и агитују за своје листе. Најактивнији међу радикалима је био
Алекса Ивић, који је обишао многа места у сремским изборним срезовима.
Говорио је на скуповима у Брестачу, Грабовцима, Буђановцима, Кленку,
Платичеву и Товарнику. У Буђановцима му је, уз претњу, силом одузета
реч, у Кленку и Платичеву је протеран, а у Товарнику је чак и ухапшен.
Опозиција се жалила да власти забрањују и ометају њен рад и спречавају
контакт са бирачима. У Стејановцима је забрањено опозиционо агитовање,
а радикалског кандидата су дочекали жандарми. Са друге стране, владин
кандидат је дочекан са “неколико цигана и улизица”. У хртковачком
изборном срезу Шевић је агитовао уз “пиво и паприкаш” наочиглед
изборне комисије, те “изопијао бираче и довео их на биралиште”. Иако је у
целини остварила убедљиву победу, Хрватско-српска коалиција је лоше
прошла у Срему. Победила је у Моровићу, Иригу, Јаску и Сремским
Карловцима. Владајућа Народна странка је добила изборе у Митровици,
Земуну, Старој Пазови, Хртковцима, Илоку, Шиду и Руми. У румском
изборном срезу, где је било 1.087 бирача, Фердинанд Ристер је победио
Јована Татића са 109 гласова више. Њему је у Руми приређен
величанствен дочек од стране Немаца. Раширене су немачке заставе, због
чега је протествовао мерник Брадић, захтевајући од полиције да их
заплени. На то се умешао Ристер, рекавши да онда треба запленити и
хрватску заставу, јер Немци у Руми имају више права на своју заставу него
Хрвати. У Буђановцима, којих се највише и бојао, те је тамо и најжешће
агитовао, Шевић је победу стекао захваљујући старијим људима, док су
млади гласали против њега. После избора, у српској штампи је
констатовано да су “избори најгоре прошли у Срему”. Уследиле су бројне
жалбе на неправилности и критике на понашање појединаца, нарочито
православних свештеника. На пример, свештеници у Огару, Сибачу и
Јарку гласали су за владине кандидате, а парох Вазнесенске цркве, Павле
Бошковић, није ни гласао. Поп Ђока у Черевићу је уочи избора говорио
мештанима: “одвешће ти сина у војнике” или “опростиће ти глобу ако не
гласаш, или гласаш за владу”. У Руми је катихета Александар Костић
гласао за Ристера. Са тим у вези, у шегртској школи један шегрт је на
табли после избора написао “живијо Татић”, а катихета Костић му је рекао
да треба да пише “живио”, а не “живијо. Ученик му је одговорио да је боље
да пише “живијо”, него да гласа Ристера. На то је Костић поцрвенио и
извинио се због непатриотског чина. У Голубинцима, Владимир Видовић је
гласао за владиног кандидата Петровића, опио се као земља и одмах
после гласања сломио врат код железничке станице. Учитељи румског
среза 4/17. маја имали су пролетњу скупштину и расправљали су о
поновном гласању у Хртковцима, те је већина била опет за Шевића.
Углавном, за неуспех Хрватско-српске коалиције у Срему штампа је
наводила уобичајене разлоге: фалсификоване листе, непросвећеност
народа, нехат, себичност и интриге свештеника, обмане и подмићивање,
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гласање без права гласа (писар из Голубинаца Рада Гајић имао само 19
година), хапшења, лажна обећања власти и друго. 216
Исте године одржани су и избори за Црквено-народни сабор. За
румски срез радикалски кандидати су били др Младен Лисавац и
свештеник Јован Магарашевић, a изборници који су даље бирали
заступнике у епархијској скупштини били су следећи: Ђура Стајић, Јефта
Остојић, Јован Јовић и Крста Јефтић. На овим изборима радикали су
победили удружене самосталце и “клерикалце”. Лисавац је добио 137
гласова, а Магарашевић 119, док је за његовог противкандидата,
свештеника Радослава Марковића гласало само 54 бирача. Новина је
била да је Јован Шевић био на самосталској листи. 217
Неуспеси Радикалне странке на претходним изборима за Сабор, у
Руми су имали за последицу незадовољство радом Странке од стране
угледних румских радикала. У том смислу, 21. фебруара 1907. године
Јован Ђуричић Биорац (био је члан Централног одбора Радикалне
странке) писао је Ђорђу Красојевићу, функционеру Радикалне странке.
Биорац је дао 300 К за лист “Народни гласник”, али “више неће дати ни
паре”, јер је незадовољан радом странке. “Свако ради ко шта хоће и како
хоће. Шта нам је требао Народни гласник кад ни Застава није осигурана.
Шта је са Радом. Три године нема скупштине нити рачуна, а штампар
Петровић потражује 1.500 К и хоће да тужи. Ја га задржавам, али он има
право и нека тужи. Где је тај новац што га “Рад” зарађује. Имамо доста
имућних људи у Странци и лако би сакупили 10.000 К, али већина хоће
само славу и корист.” Биорац захтева да види листу приложника и прети
повлачењем из страначких активности. 218
Почетком XX века ојачао је раднички и социјалистички покрет у
Срему, где “сиротиње имаде доста, која је и од пре, а нарочито сада
огорчена проти газдашима, а особито спахијама” 219. Пошто је индустријска
производња у овим крајевима још била у зачетку, није постојала бројнија
радничка класа у уобичајеном смислу, те су се социјалисти регрутовали из
редова најнижих слојева становништва. То су углавном били беземљаши –
надничари, слуге, занатлијски и трговачки помоћници и сл. Слуге су,
нарочито, биле у тешком положају. Поред ниских плата, имали су, законом
прописан, статус, који их је обавезивао на “смерно и чедно” понашање,
ограничавано им је право трошења сопствених пара (“да се клони гледе
хаљинах, забаве и … свакога трошка непримјерена његовом сталишу”).
Господар је могао да им прегледа “шкриње, ковчеге или ине схране”. Имао
је право да их кажњава и да им одреди кућни притвор. Уколико је ко
прекомерно боловао “без господареве кривице”, могао је да га отпусти. 220
216
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Социјалистичких организација је више било у западном, а мање у
источном Срему. Њихов утицај се највише у осећао Шиду, где је деловао
социјалдемократски првак, Витомир Кораћ. Поред њега, као раднички
трибуни, у Срему су деловали Милан Глумац, Аца Банковачки, Вилим
Букшег, Винценц Арнос и други. Уопште, међу присталицама
социјалистичких идеја било је највише Немаца. У сремским местима су се
одржавали зборови, на којима је понекад учествовало и преко хиљаду
људи. Социјалисти су организовали тарифне акције, зборове, штрајкове…
Поред уобичајених социјалних захтева, у каснијем периоду истицани су и
они политичке природе: опште право гласа, тајно гласање, независност
судова, укидање смртне казне, бесплатно школовање, одвајање цркве од
државе, укидање повластица, државно осигурање…. Социјалисти су имали
своја гласила: “Радничка борба”, “Volksrecht“, “Нова Борба” из
Будимпеште, војвођански лист “Слобода”... Ипак, најзначајнији
социјалистички лист је био “Право народа”, штампан ћирилицом.
У циљу сузбијања социјалистичких идеја, власти су тих година
предузимале различите мере. Поменутим лицима је забрањиван боравак
на територији појединих сремских општина или су из њих протеривана,
нарочито у току 1907. године. У сремским местима су често избијали
социјални немири, те је у њиховом сузбијању понекад ангажована и војска.
Појачане су посаде жандармеријских станица, а ради разбијања радничих
манифестација, у Руми, Инђији, Митровици, Вуковару и Винковцима
установљене су по једна коњичка сатнија. 221
Један допис из Загреба, још 3. септембра 1883. године упозорава на
могућу појаву социјалистичких и антисемитских изгреда, попут оних у
суседној Угарској. Зато се препоручује обазривост у погледу окупљања
“сељачког народа”, нарочито у време сајмова, храмовних и црквених
слава. Треба забранити све сајмове, а код слава забранити точење
жестоких пића, а изузетно и саме славе. 222
У Руми је још 1896. године постојала организација пољопривредних
радника. 223 Једна од значајнијих радничких манифестација у Руми, био је
збор одржан 30. септембра 1906, којем је присуствовало око 1.000 људи.
Сама Рума је тада имала неколико стотина чланова струковног синдиката
пољопривредних радника. 224 Исте године кројачко-абаџијски помоћници у
Руми обуставили су рад захтевајући веће плате. 225 Према тадашњим
проценама радници у Руми су имали доста успеха у тарифним акцијама,
током којих су успели да издејствују повећање плате за 6% и скраћено
радно време. 226
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Слично је било и у околним местима. На пример, због штрајка у
Врднику из Руме је послато 50 “оружника”. 227
Ипак, следећа година (1907) представљала је врхунац радничког
покрета у Руми и Срему. У Срему је тада било око 50 земљорадничких
организација, са око 7.000 чланова. У румском срезу социјалистичка
удружења су заједно бројала око 1.500 чланова, што је било највише у
Срему. Почетком 1907. године (10. фебруар), у Руми је поново одржан
збор, односно, Прва земаљска конференција пољопривредних радника
Срема, позната још као Румска конференција. На њој је присуствовало 128
делегата из разних места тадашње Хрватске и Славоније, а највише из
Срема. Конференцију је сазвала Социјалдемократска партија у циљу
јединственог иступања против Закона о радним односима у
пољопривреди. Овај закон је био веома рестриктиван према радницима,
бранећи интересе земљопоседника. На конференцији је изабран један
одбор, који је требало да преговара са владом о проблемима
пољопривредних радника. У одбору су били Кораћ, Букшег, али и
Румљанин Петар Дреер (Peter Dreer). На Конференцији је било речи о
организационим питањима, агитацији међу пољопривредним радницима,
али и о питању јединственог ценовника за пољске, шумске и
виноградарске радове. Одлучено је да се све постојеће локалне
организације пољопривредних радника обједине у Земљораднички савез.
Установљен је ценовник за пољопривредне радове, који је прецизирао
радно време и цене у разним периодима у току године. Према њему, у
зимским месецима за 10 сати рада дневница је требало да буде 2 К, у
пролеће, за 12 сати рада 3 К, у лето за 14-16 сати рада 5-7 К и у јесен 3 К
за 12 сати рада. У радно време су урачунати и доручак, ручак и вечера,
што у летњим месецима представља паузу од 2,5, а у осталим периодима
од 1 сат. Утврђене су и принадлежности за бироше и слуге и прецизирани
жетелачки уговори. Ценовник је усвојен и умножен у облику прогласа, у
коме се радници позивају на удруживање и јединство по питању
ценовника. “…Немојте ни жети, ни копати, ни брати, ни орати, ни вршити,
ни возити испод овог ценика. Ко неће да плати по ценику тај нека сам
ради, нека се сам зноји, нека сам жуљи и грби”. Овај ценовник радничких
услуга, међутим, није наишао на пријем код послодаваца, што је изазвало
даље сукобе око ових питања. 228
Настојећи да спрече одржавање планиране првомајске прославе у
Руми, власти су, у ноћи између 30. априла и 01. маја 1907. године, у
месном поглаварству притвориле неколико локалних активиста радничког
покрета. Поред већ помињаног Петера Дреера, ту су били и Јакоб
Шоблохер (Jakob Schoblocher), Јосип Балог, Матија Вагнер (Mathias
227
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Wagner) и Себастијан Гинер – или Гинтнер (Sebastian Günner – Güntner).
Међутим, после 4 часа ујутру, на шеталишту “Тиволи” окупило се око 200
радника са намером да, у поворци и са црвеним заставама, прођу градом.
Колони су се на путу нашли “оружници” - Раде Хајдин, Никола Мамор и
Јосип Радошић (или Радушић), али нису успели да спрече напредовање
колоне која се упутила ка центру Руме. Напоредо са њом, на плато поред
пијаце на Старом вашаришту, стигла је још једна група радника. Пошто
настојање котарског пристава Славка Маркотића да раднике врати кућама
није успело, у акцију је ступила војска. Том приликом је ухапшено више
радника, углавном организатора и вођа демонстрација (Мартин Кремер),
Петар Доминик, Адам Дреер (Adam Dreer), Никола Мартин, Јозеф Кригер
(Josef Krieger), Антун Килежер и Тривун Живановић, а сам збор је
растурен. Међутим, када се војска вратила у касарну, радници су поново
ступили у акцију, те је око 10 сати на тргу било око 400 радника. Они су од
градоначелника Фердинанда Ристера и Маркотића тражили да се пусте
затворени радници, под претњом да ће их силом ослободити. Међу овим
радницима је било и жена, које су се попеле на степенице Магистрата.
Дошло је до нереда у којима су полупани прозори на згради Магистрата.
Мало је недостајало да дође до проливања крви. Маса се разишла тек
када су дошли коњаници. Опет је ухапшено неколико радника, који су
после две недеље пуштени. Против локалних радничких вођа Јакоба
Шоблохера, Јосипа Молакa, Матије Вагнера (Вегер), Себастијана
Гинтнера, Мартина Кремера, Мартина Мозера и Петра Доминика, 3. јула је
подигнута оптужница због организације првомајске прославе. Двојица од
њих (Шоблохер и Молак), изведени су пред суд и 2. децембра 1907.
године, пресудом Судбеног стола у Митровици, осуђени на 6 односно 4
месеца тешке тамнице. 229
После ових догађаја, до краја године, радници у Руми нису
предузимали веће акције. У склопу предизборне кампање за опште право
гласа, у Руми је 28. октобра одржан збор на коме је говорио Вилим Букшег.
Према извештају представника власти, било је присутно само 100 људи. 230
Првомајске прославе у Руми организоване су и наредних година –
1908, 1909, 1910. и 1911, са уобичајеним програмом (скупштине, поворке,
забаве…), док су 1912. и 1913. године омогућене само под одређеним
условима (конференције затвореног типа). 231
Социјалдемократска странка је покушала да у оквиру Општег
радничког савеза створи Земљораднички одсек. Ова иницијатива,
међутим, није успела, осим у Руми, где је надничарски покрет одраније био
снажан. Тако је 1910. године у Руми формирана таква једна
земљорадничка организација синдикалног типа. Те године у Руми је у
229
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синдикалну организацију било учлањено 130 радника, а 1913. њих 118.
Уочи избора 1910. године социјалисти су организовали многобројне
скупове, на којима су, имеђу осталог, прикупљали прилоге за своју партију.
У Руми је од пољопривредних, занатских и трговачких радника сакупљено
преко 50К, а 1911. Организација земљорадничких радника је у касу
приложила 15К. На изборима 1910. године, кандидат Социјалдемократске
партије у Руми био је Вилим Букшег, за којег је гласало 93 бирача. Он је
био кандидат и на следећим изборима 1911. године. На изборима 1913.
године, социјалисти су, у Иригу и Шиду, склопили са радикалима споразум
о помагању, што им ипак није донело победу. 232
Избори 1908. године одржани су по новом изборном закону. Изборни
ценз био је доста висок, 30 К у градовима, наспрам 60 К у селима, дакле,
два пута виши него у градовима (скоро сви сељаци који су имали преко 5
јутара земље имали су право гласа, уколико нису остали дужни). У суму
директног пореза од 60 К урачунавани су земљарина, кућарина, главарина
и “војно-опростна” такса. Услов за право гласа била је и старост од 24
године. После реформе изборног закона 1910, изборни ценз је смањен са
60 на 15 К (у градовима са 30 на 10 К) тако да је сваки сељак могао бити
изборник. У Руми је 1908. године један изборник долазио на двадесет и
једног становника, што је био велики број у односу на друге крајеве државе
(у Лици један изборник тек на 100 становника). 233
Избори су одржани 27. и 28. фебруара, и на њима је поновљен успех
Српско-хрватске коалиције, која је освојила 57 мандата. Међу Србима у
Срему борба се више водила између радикала и самосталаца, него против
власти. Том приликом самосталци су покушали да од радикала преузму
водећу улогу у Срему, при чему су их радикали оптуживали за наводну
коалицију са властима и издају сељачких и српских интереса на овом
подручју. У изборној борби обе ове странке су жестоко биле против
социјалиста. Према коначним резултатима у изборној трци између
радикала и самосталаца у Срему самосталци су однели победу у шест, а
радикали само у два среза (иришком и шимановачком изборном срезу).
Међу кандидатима Самосталне странке изабран је и Румљанин др Васа
Вукадиновић (у хртковачком изборном срезу). У самој Руми је победио
Фердинанд Ристер, као владин кандидат. 234
Године 1909. у Загребу је одржан тзв. Велеиздајнички процес, који је
имао велики одјек на политичке и међунационалне прилике у Руми. О свим
појединостима овог процеса опширно је извештавао лист “Радикал”. У
Руми је све почело када су Жарко Миладиновић и Стеван Добричић, у
уторак 17. фебруара (5. марта) 1909. године, отишли у Загреб, као
бранитељи оптужених на истом процесу. Неколико дана касније, 23.
фебруара (8. марта), у његовом одсуству, извршена је преметачина у
Миладиновићевој кући. У његову канцеларију су, без налога за претрес,
232
233
234

Андрија Раденић, нав. дело, 334, 336, 338, 342, 344; Данило Кецић, нав. дело, 30
Андрија Раденић, нав. дело, 178
Андрија Раденић, нав. дело, 309-312; “Србобран”, 1908, 52; Ferdo Šišić, Pregled povjesti…

68

дошли истражни судија, државни одвјетник, прислушник и неколико
жандарма. Био је присутан и котарски предстојник са жандармима.
Провели су тамо већи део дана. Отишли су у 18 часова оставивши само
неколико жандарма. Из канцеларије је однета једна слика и неколико
писама. Сутра поново, слична екипа се нашла у Миладиновићевом
винограду. Понашање жандарма, у тим приликама било је веома
непристојно. Правили су неслане шале и вицеве, а након претреса су
оставили неред. Када је стигао у Загреб, сазнавши да је осумњичен за
“велеиздају”, Миладиновић се сам јавио у истражни затвор *. Предат је
војном суду и отпраћен из Судбеног стола у гарнизонски истражни затвор у
Загребу. Тако се Миладиновић нашао пред војним судом, под оптужбом да
је врбовао добровољце за Србију и лиферовао оружје и муницију у Србију.
У оптужници од 12. јануара 1909, пише да је установљено да у Руми
постоје организације које сакупљају усташе за Србију у случају рата
Аустроугарске и Србије. Њихове вође су у вези са Београдом преко
резервног артиљеријског официра Матијевића и активног артиљеријског
официра Об(п)тркића, који је био код Жарка Миладиновића у Руми. Према
оптужници Миладиновића су посетили и капетан Хајдин и други српски
официри, затим београдски професор Павловић, као и македонски комита
Гјоргје Скопљанче. У Руми, као и у осталим местима Срема, основана су
друштва “Српских сокола” чији су чланови трговци, знатлије, шегрти,
калфе и сељаци, “који сви иду на црквене зборове”. Та друштва су
организована у “Сриемску жупу”. Све ово је написано према исказима
сведока оптужбе. Прилике у тамници биле су тешке. Миладиновић је
смештен заједно са криминалцима, а провео је неко време и у самици.
Након три дана штрајка глађу добио је и упалу вилице. "Радикал”
констатује да “ни инквизиција није била гора”. 235
У процесу против Жарка Миладиновића саслушано је укупно 60
сведока. Наводећи сведоке оптужбе, “Радикал” уједно осликава и њихов
карактер непоузданих особа. За бившег Миладиновићевог писара (током
1895), Јована Бакића, наводи да га “треба питати од чега живи”,
алудирајући на мутне послове и радње којима се бавио. Такође, сматрају
да исказе Цвеје Дабића, шверцера из Кленка, који је говорио о лађи пуној
оружја коју је Миладиновић послао у Србију, затим Радивоја Хајдина, Симе
Витаса, Милеве Перишићке и Светолика Божића, денунцијанта познатог по
подношењу анонимних пријава, не треба уважавати, јер они нису моралне
и поуздане особе. Сведок на суђењу Миладиновићу био је и извесни Дане
Трбојевић, редарствени повереник у Руми, који је тврдио да је током 1904.
и 1907. године видео да код Миладиновића долазе српски официри, као и
да он сам често иде у Србију. Даље, “Радикал” пише да су у Руму недавно
стигла два “аудитора”, и, нешто раније, истражни судија Кошутић и Урбани
(из Загреба). Том приликом су преслушавали лимара Габа, берберина
*

Димитрије Спајић, у листу “Дан”, у тексту “Рума и Румљани у прошлости”, Нови Сад, од 27.
маја 1939. године, пише да је Миладиновић ухапшен 26. фебруара, а да се, након дуже
истраге, тријумфално вратио у Руму 20. августа.
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Мишковића, берберског калфу Фердинанда Дежана (“древна пијаница, па
је и отишао из Руме”), једног железничара и једног румског полицајца. Габ
и Дежан су пријавили Миладиновића због горње оптужбе. У улози
клеветника нашли су се и шустер Бодор и његова жена. Све су у питању
били лични разлози из ранијих искустава са Миладиновићем, дакле,
освета. На крају, констатује “Радикал”, док Миладиновић пита “зар су они
компетентнији од котарског предстојника Богдана Новаковића, котарског
пристава Сурме и општинског начелника Јоце Рогулића?”. 236

Жарко Миладиновић у затвору
Све у свему, Миладиновић је провео више месеци у затвору, све док
пресудом није ослобођен оптужбе и пуштен кући. Приликом повратка,
Миладиновићу је у Руми приређен величанствен дочек. На железничкој
станици, међу мноштвом Румљана, били су и становници Ирига,
Добринаца, Стејановаца, Вогња..., затим соколи, тамбураши и Певачко
друштво. Након што је изашао из воза, Миладиновић је на рукама пренет
до кола, а адвокат Добричић је одржао говор. Тамбураши и Српско
певачко друштво су у неколико наврата покушали да свирају и певају, али
се нису чули од громогласних повика народа. Коњи су били испрегнути из
кола у којима је био Миладиновић, а народ се отимао око тога ко ће да их
гура до Жаркове куће. Сам Миладиновић је, како кажу, био веома ганут
овим призором. Славље се наставило и даље. У 23 часа, у просторијама
“Касине”, одржана је заједничка вечера, на којој је Жарка Миладиновића
поздравио Јаша Томић, често прекидан узвицима “да чујемо Жарка” и
“Живио”. Пред Жарковом кућом Српско певачко друштво је отпевало “Тебе
236
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бога хвалим” и “Ено барјак већ се вије”. У наредним данима на адресу
Жарка Миладиновића је стигло на стотине поздравних телеграма. 237
Ипак, нису сви у Руми имали истоветна схватања по овом питању.
Лист “Немачке народне новине” (Deutsche Volksblatt) је тих дана у тексту
под насловом “Шпијунска афера” у негативној конотацији писао о
Миладиновићевој улози у “велеиздаји”. У “Радикалу” су жестоко реаговали
на овај текст: “Знају они добро да то није истина, али…”. 238 Оваква
реаговања довела су до погоршања, иначе солидних, српско-немачких
односа у Руми. Као илустрација тога је и текст у српској штампи о томе
како Немци своје ђубре носе кроз град баш на српске свеце 239, на шта су
ови одговорили да је и Србин Ж. Лукић исто радио на католички светац 240.
Приликом јахања кроз Руму на Божић 1910. године, полиција је
неуобичајено брутално интервенисала. Уследили су претреси,
малтретирања, затварања учесника. На запрепашћење очевидаца,
полиција је, тражећи оружје, грубо претресла неколико младића који су ово
јахање мирно посматрали. Затим су “излили гнев” на кројачком помоћнику
Јовану Шајатовићу, кога су напали “као зверови”. Стргли су са њега одело,
а Јован Куруцић га је зграбио за прса и треснуо о зид једне куће. Потом је
ухапшен и одведен у затвор, где су га такође малтретирали. Пуштен је тек
на интервенцију Жарка Миладиновића. Срби су касније поднели пријаву
против овог поступка. 241
Критиковано је и понашање неких румских Срба током ових догађаја.
На мети је био Шандор Фишер, који је скинуо ћирилични натпис са своје
радње, плашећи се да не буде проглашен “велеиздајником”, (што је,
додуше, после демантовао), иако је ћирилица у Краљевини била званично
дозвољена. 242
Још један инцидент се десио за време боравка римокатоличког
бискупа др Воршака у Руми. Бискупа су Хрвати лепо дочекали, док су
Немци били суздржани, због отпора асимилационој политици хрватских
власти према Немцима у Срему. На испраћај бискупа дошли су и неки
Срби католичке вере са својом српском заставом. Појава српске заставе је
огорчила једног судског писара, који је хтео да је поцепа. Међутим, у томе
га је спречила интервенција полиције. 243
Слично је било и неколико година касније, приликом посете
ђаковачког бискупа Ивана Крапца. Он је у Руму стигао у суботу 21.
априла/4. маја 1912. године, после подне. Службено је дочекан на
железничкој станици, где је био постројен један бандериј од 40 коњаника
углавном Немаца и пет-шест Хрвата. До римокатоличке цркве су га
237
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допратили начелник Август Фолтман (August Voltmann) и градски
заступници. Том приликом, Хрвати су носили своје тробојке, а Немци
пруске значке и црвено-беле ленте. И цела Рума је била украшена
српским, хрватским и царским заставама. На кући уредништва “Немачких
народних новина” биле су истакнуте хрватска застава и застава Немачке
царевине, а код трговца Чернолке, такође, немачка застава. Хрвате овог
пута нису иритирале немачке, колико српске тробојке, тако да су гласно
протестовали кад год би видели неку такву заставу. 244
Поменута асимилациона политика хрватске државе према Немцима
крајем XIX и почетком XX века, у Руми је нарочито наилазила на отпор, те
су тих година нагло погоршани немачко-хрватски односи. Овде су Немци
били у већини, стога њихово похрваћивање није имало изгледе на успех.
Пошто је ова борба углавном вођена преко школе и цркве, у ту сврху су
власти послале учитеља Прибанића и капелана Младеновића. Њихов
задатак је био да Немце што пре претопе у Хрвате. У школи су немачкој
деци говорили: “Ви једете хрватски хлеб и зато имате бити Хрвати”. Немци
су, између осталог, реаговали и тако што су на једном збору тражили
премештај ове двојице из Руме. Прибанић је после оштрих речи са
колективом школе убрзо сам напустио Руму, док је са капеланом било
теже, јер је иза њега стајао бискуп. Зато су 1902. године организоване
демонстрације пред парохијским домом. Немци су викали да неће више да
буду сматрани Хрватима. Младеновић се појавио на прозору са ловачком
пушком у руци. Тада је иступио жупник, др Паус, и обећао његов одлазак.
После тога, капелан је отишао првим возом. Узгред, као одговор на
хрватске асимилационе тежње, Немци су основали издавачку кућу
немачких књига и новина. Први број “Немачких народних новина за Срем”
изашао је 1. јануара 1904. године, под уредништвом Карла Штирма (Karl
Stürm). 245
Такође, не случајно, баш у Руми је одржана седница карпатских
Немаца 18. и 19. августа 1912, под председништвом универзитетског
професора Рајмунда Кајндла из Черновице. 246
Нови избори за Српски народно-црквени сабор одржани су 1910.
године. Истог дана, 21. марта, свој збор у Руми су одржали и самосталци и
радикали. Самосталски збор је одржан у Груберовој гостионици. О овом
збору писала је радикалска штампа, уз много заједљивих коментара.
Збору је присуствовало 36 особа, од чега само 24 из Руме. Међу њима су
били и неки радикали, који су дошли из радозналости, и шест Немаца. Оне
који су дошли са стране сачекала је “сва сила полиције и жандара”, која их
је допратила до града, док је народ викао “доле куеновци”. На збору су
учествовали и говорили: Никола Ђуришић Арапин (“на изборима је гласао
за Ристера, а не за Татића”), Вељко Георгијевић (“млади адвокат који се
недавно стидео што је самосталац”), учитељ Душан Поповић (“који се
244
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клања свакој власти”), Андрија Дугошевић, “Тута” (Сима Милутиновић – п.
а.), Крстић, Вилић, др Душан Дима, Никола Милеуснић - “Затезало” итд.
Говори су углавном били уперени против радикала. Одлучено је да се у
Руми одржи конференција самосталаца. 247
На конференцији Српске народне радикалне странке ради избора
црквених скупштинара и избора за Народно-црквено сабор било је
присутно много радикала из Руме *. Главни говорник је био др Жарко
Миладиновић. Изабран је месни управни одбор странке на челу са Жарком
Миладиновићем, председником, Ђоком Жигићем, потпредседником, др
Стеваном Добричићем, секретаром, док су чланови били: Антоније
Митровић, Лаза Столић, Тривун Лукић, Лаза Дедић, Јован Јовић, Јован
Ракић, Пера Живанчевић, Жарко Бикицки, Арон Прица, Пера Танацковић,

247
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Из грчке парохије: Јован Дожудић, Јован Дудић, Ђока Жигић, др Стеван Добричић, др
Антоније Богдановић, Миленко Николајевић, Душан Ловренски, Јован Мисирача, Стеван
Петровић, Јефта Остојић, Милош Савић, Димитрије Пазарски, Бранко М. Спајић, Жарко
Бикицки, Тане Бировљев, Стеван Радић, Теодор Стојановић, Марко Станојевић, Живан
Сакулски и Груја Михајловић. Из велике парохије (вазнесенске): Паја Јанковић, Пера
Вукотић, Пера Танацковић, Милан Радонић, Лаза Томић, Јоца Радић, Жика
Милосављевић, Лаза Скакавац, Недељко Радић, Ђока Милинковић, Ненад Крестић,
Димитрије Јаковљевић, Пера Думовић, Јован Ђуричић – Биорац, Марко Здравковић, др
Жарко Миладиновић, Ђура Стајић, Алекса Стојковић, Миша Ђорђевић и Арон Прица. Из
старорумске парохије (николајевске): Мића Јовановић, Стева Добросављевић, Пера Кулић,
Јаков Орловић, Новак Орловић, Ђорђе Јовичић, Лазар Дедић, Јован Јовић, Пера
Живанчевић, Лаза Столић, Душан Лукач (Лукић?), Младен Лукић, Крста Јефтић, Живан
Милутиновић, Сава Бизумић, Панта Кулић, Живан Крстић, Божа Ђорђевић, Ненад
Живковић и Тривун Лукић. (“Радикал”, 1910, 16)
Међу омладинцима присталицама радикала у Руми су били: Јован И. Радивојевић, Милан
Ст. Јаковљевић, Тодор Исајловић, Стеван Георгијевић, Милан Рајаковац, Иван Јовичић,
Живан Весковић, Илија Радић, Душан Остојић, Миша Грујић, Петар Мирковић, Бранко
Јанковић, Пера Орловић, Милан Вујин, Глиша Николић, Мита Ст. Јаковљевић, Јован
Вуковић, Ђока Жигић, Јоца Радић, Жарко Бикицки, Миливој Ковачевић, Влад.
Глигоријевић, Јован Ђорђевић, Војислав Николајевић, Јован Пазарски, др Стеван
Добричић, Милан Шимић, Ђока Ковачевић, Рада Ивић, Славко Стефановић, Данило
Удицки, Бранко М. Спајић, Никола Мирковић, Никола Ђорђевић, Марко Здравковић,
Андрија Танацковић, Петар Танацковић, Сава Митровић, Жарко Грујић, Илија
Милутиновић, Миливој Милутиновић, Митар Милутиновић, Влајко Јанковић, Сава Јанковић,
Жарко Милосављевић, Васа Милосављевић, Душан Грујић, Јован Грујић, Тоша Симић,
Милорад Симић, Младен Јанковић, Тоша Томић, Миливој Радић, Мита Радић, Бранко
Радић, Никола Милинковић, Милутин Милинковић, Лаза Јовановић, Јоца Јовановић, Живан
Грујић, Живан Радић, Алекса Томић, Сава Петровић, Васа Јанковић, Ђока Јанковић,
Живан Јанковић, Рада Радић, Душан Радић, Кузман Јовановић, Сава Петровић, Јован
Радић, Цвеја Радић, Никола Радић, Жика Лукић, Жарко Лукић, Пера Томић, Тоша Радић,
Стојан Јовановић, Пера Селенић, Коста Панић, Миливој Панић, Сима Марић, Алекса
Стојковић, Ђока Јерковић, Лазар Исајловић, Живан Орловић, Сава Бизумић, Лазар Дедић,
Тривун Лукић, Милутин Максимовић, Мија Дедић, Сава Лукић, Душан Лукић, Младен Лукић,
Максим Јовић, Панта Кулић, Жарко Јаковљевић, Светислав Прица, Милан Симић,
Драгутин Белић, Кузман Михајловић, Рада Сакулски, Тане Бировљев, Ђорђе Петровић,
Пера Каприш, Влада Павковић, Милорад Јовичић, Живан Јовичић, Милош Јовичић, Бошко
Ђурђевић, Милош Савић, Драгомир Томић, Пера Марковић, Душан Милинковић, Љубомир
Ђуричић, Михајло М. Берберина и Живан Милутиновић. (“Радикал”, 1910, 17)
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Јован Ђуричић – Биорац, Јефта Остојић, Бранко Спајић, Павле Радић и
Стеван Добросављевић. 248
И ове изборе су пратила уобичајена међусобна оптуживања
политичких противника. “Радикал” пише о младој румској учитељици која
се на једном самосталском скупу оборила на радикале, уз велику дреку и
млатарање рукама. Она је, кажу, од раније позната да не бира речи у
опхођењу са децом у школи, да их вуче за косу и слично. Такође, један
румски доктор је говорио неким сељацима да су заражени радикализмом.
У Стејановцима је општински биров разносио по селу “Српску мисао” и
говорио да им то поклања бележник. Чак је и сам патријарх Лукијан
иступао против радикала. 249
Непосредно пред изборе, испред Миладиновићеве куће су се
окупили бирачи са правом гласа, у пратњи шест барјактара. Дошли су и
изборници из околних села. На кућама су истакнуте српске тробојке. Затим
су стигли самосталци (такође само изборници), међу којима су се истицали
свештеници. За председника изборне комисије изабран је Јован А.
Ђуричић – Биорац. Иако је уочи избора “Србобран” писао “пала
радикалска кула Рума”, резултат при гласању био је 219 : 86 за радикале, с
тим да 200 радикала није гласало због презаузетости. Изабрани су Јован
Татић (победио је самосталца Лазу Вујића) и Јован Магарашевић (на листи
свештеника). Победници су прославили у гостионици Жарка Бикицког, док
су се самосталци (пристав Микашиновић, др Георгијевић…) окупили пред
биртијом Косте Димића. У целини, на изборима за Српски народно црквени
сабор, радикали су добили 36, а остали 39 места. 250
После избора, у Руми је за недељу 9/22. маја 1910. године на
Старом вашаришту заказан Велики митрополијски збор, са почетком у 10
часова. Збор је требало да постави питање да ли се може допустити
калуђерима и народњацима да славе изборну победу над српским
народом, тим пре што су у ту сврху употребљавали сва средства (новац,
силу, преваре…). Збор је, “сјајно и достојанствено”, одржан у гостионици
Жарка Бикицког. Говорили су Стеван Добричић, Алекса Ивић, ратар
Никола Милинковић и Јаша Томић. Донета је резолуција којом се осуђује
споразум Српске самосталне странке, бана Томашића и владе Куена
Хедерварија, као и мешање власти у ствари који се тичу само Срба и
њихових избора. Такође, не признаје се ни Српски народно-црквени сабор
од 16. маја 1910. Дат је и списак лица код којих убудуће треба куповати
робу, а то су: Ђока Жигић и Сима Марић (гвожђари); Данило Удицки, Сава
Сивчевић, Мика Панић, Душан Ловренски, Димитрије Т. Јаковљевић и
Пазарски,
Војислав
Петар
Думовић
(шпецерајисти); Димитрије
Николајевић, Бранко Спајић, браћа Димитријевић, Мита Ст. Јаковљевић,
Лука Ст. Георгијевић и син, Јефта Остојић и Миша Ђорђевић и син
(мануфактуристи); Јован К. Дожудић и Милан Б. Рајаковац (трговци
248
249
250
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оделима); и Јован Максимовић (стаклар). После избора појавио се и оглас:
“Изјава, Пошто се ја сада зовем Цупкало, а не Дрмало, то забрањујем
сваком да ме зове другим именом. Др Цупкало (пре др Дрмало)”. Ово је
очигледна алузија на неког румског самосталца, којег су погрдно звали
Дрмало, као и Тута, Затезало и слично. Такође, у Вазнесенској цркви, на
Спасовдан (црквена слава), у порти се догодила свађа, те је попа звао
полицију. На то је уследио коментар у “Радикалу” - “да није то зато што је
попа самосталац, а парохијани радикали”. 251
Исте године, 28. октобра *, одржани су и избори за Сабор по новом
изборном закону. Изборни ценз је снижен, проширено је бирачко право, те
је у целој држави било 190.000 изборника. Број изборника у Руми је
повећан. По старом изборном закону тај број је износио 1.284, а по новом
2.332. Цео Срем је по старом изборном закону имао 14.055, а по новом
36.675 лица са правом гласа. У Руми је могао да гласа свако ко je плаћаo
10 К пореза, док је по селима та сума износила 15 К. Према националној
структури бирача у Руми, Немци су имали 1.242 бирача, Срби 939, Хрвати
и Шокци 130 и Мађари 20 особа са правом гласа. Румски изборни срез jе
имао седам изборних места (Краљевци, М. Радинци, Добринци, Доњи
Петровци, Путинци, Инђија и Рума) и 1.206 бирача. По старом изборном
закону румски срез је имао највише изборника, а по новом повећање је
било много мање, у односу на Шимановце, Стару Пазову и друге изборне
срезове. 252
Кандидати на изборима у румском изборном срезу били су:
Фердинанд Ристер (градоначелник Руме), испред Народне странке, Мојо
Хрваћаних (уместо Јована Татића, који је био спречен), испред радикала,
док је Хрватско-српска коалиција имала свог кандидата. Рума је била
облепљена предизборним плакатима, са порукама бирачима. Радикална
странка је у Руми свој збор одржала код Пајшла 27. септембра, уз
уобичајене зборове по околним селима. И румски вашар је употребљен у
предизборне сврхе. Због недавне појаве колере одржавање вашара је
дошло у питање, али је онда, после интервенције Фердинанда Ристера, он
ипак одржан. То је представљено као заслуга и утицај кандидата Народне
странке, док су противници тврдили да је вашар одржан зато што је
престала колера. И то је коришћено у (после)изборној борби. У румском
изборном срезу је победио владин кандидат, Фердинанд Ристер. За њега
су гласали чак и неки Срби (њих 16). Међу њима су били Тома и Павле
Столић, Цвеја Јанковић, Раја Рогић… Овај последњи је говорио да му је
неки трговац рекао да нема Срба кандидата, па је свеједно за кога ће
гласати. Критикован је и румски бирташ, самосталац Коста Димић, јер је
агитовао за Ристера. У Срему су тада радикали однели победу само у
хртковачком изборном срезу, где је кандидат био Алекса Ивић, док су
самосталци (као чланови Коалиције) победили у Нуштру, Старој Пазови,
251
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Према другом извору 31. октобра. (Ferdo Šišić, Pregled povjesti…, 343)
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Митровици (Жарко Миладиновић је изгубио од Душана Поповића) и
Моровићу. Хрватска самостална странка однела је победу у Вуковару,
Церној и Шиду, а Народна странка у Земуну, Иригу, Руми, Илоку,
Шимановцима, Винковцима, Ср. Карловцима и Мартинцима. У Сабору је
после избора Хрватско-српска коалиција имала 35 мандата, Народна
странка 18, Франковци и “фуртимаши” 15, Старчевићева странка 9,
Сељачка странка 9, Радикали 1 и изван странака 1 мандат. 253
После избора за Сабор, крајем 1910. године, одржани су избори за
Епархијске скупштине. Сваки протопрезвитеријат бирао је одређени број
епархијских скупштинара. Црквене општине су бирале по два, Карловци и
Земун по три скупштинара. На сваких 500 душа бирао се један изборник.
Изборнике су бирале црквене скупштине, а не сви бирачи. Изабрани
изборници су се састајали у седишту протопрезвитеријата и бирали
епархијске скупштинаре. Принцип је био да се на сваких 2.000 душа бира
по један скупштинар. За Руму је одређено да буде пет изборника. То су
били: Жарко Миладиновић, Бранко М. Спајић, Марко Здравковић, Жарко
Бикицки и Јефта Остојић. 254
Одржавани су и избори за скупштину Сремске жупаније. Такви
избори десили су се 15/28. априла 1911. године. У Руми су се бирала
четири посланика. На листи су била четири Србина и један Немац
(Фердинанд Ристер). Немци су протестовали, захтевајући још једног
припадника своје нације на листи, што је, међутим, одбијено. На овим
изборима победила је Народна странка. Поређења ради, румски срез је
тада имао 44.936 становника, од чега 23.965 Срба и 14.701 Немца. 255
Нови избори за Сабор, у 59 изборних срезова, одржани су од 15. до
17. децембра 1911. године. За румски срез, кандидат радикала био је Ђока
Жигић, док је Народна странка истакла Немца Мозера. У својој
предизборној кампањи Жигић је 27. новембра посетио Доње Петровце. На
том скупу било је света из Добринаца, Руме и других места. Између
осталих, говорили су Емилијан Грбић и Жарко Бикицки. У митровачком
срезу, кандидат радикала био је др Жарко Миладиновић, а као његов
конкурент из Народне странке, најпре је истакнут Тоша Веселиновић, да би
га на изборима заменио Душан Поповић. Лаза Врачарић из Јарка био је
кандидат радикала у хртковачком изборном срезу, а противник му је био
Алекса Ивић. У Руми су избори одржани 15. децембра. Победио је владин
кандидат Мозер. Ђока Жигић је добио 564 гласа, што му није било
довољно за победу. Српска штампа је касније писала да би добио и више,
да су сви Срби изашли на биралишта. У Срему је опет победила Народна
странка. Њени кандидати су победили у једанаест изборних срезова
(Земун, Стара Пазова, Шимановци, Хртковци, Рума, Мартинци, Шид,
Нуштар, Вуковар, Моровић и Винковци). Опoзиција је у Срему победила у
шест изборних срезова (Карловци, Ириг, Илок, Митровица, Бошњаци и
253
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Церна). Од тога, радикали су освојили само два места *, док су самосталци,
који су наступили у оквиру Хрватско-српске коалиције, остварили победу у
Митровици. У митровачком изборном срезу победио је самосталац Душан
Поповић са 485 гласова, док је Жарко Миладиновић добио 361 глас. На
четири изборна места, где су самосталци били у предности, избори су
били обустављени. И овај пут су власти, разним привременим уступцима,
успеле да привуку неке бираче на своју страну. Тако на пример, Влада није
усвојила захтев инђијских Немаца да се у том месту оснује котарска
област и котарски суд, али је наредила да они три пута месечно “званиче”
у Инђији, и поред тога што су Рума и Инђија близу. Против овог су у
жупанијској скупштини иступили Прерадовић и Јанчо, али без успеха. Тиме
су власти успеле да привуку инђијске Немце да гласају за Мозера. 256
Изгледа да је после неуспеха радикала на одржаним изборима
дошло до неспоразума међу њиховим члановима у Руми. Зато је
Александар Ј. Ђуричић тражио потврду да су он и његов покојни отац
гласали за Ђоку Жигића, јер је на конференцији радикалне странке било
речи о супротном. Потврду су 5. фебруара 1912. године потписали сам
Ђока Жигић и чланови изборног поверенства, Ђура Стајић и Стеван
Димитријевић. 257
Тих дана, румске радикале је задесила још једна невоља. Њихов
дугогодишњи истакнути члан Јован Ђуричић – Биорац је изненада умро 3.
фебруара у 67. години. Сахрањен је у Руми. 258

*

Лист “Застава” пише да су прошла три радикалска кандидата: др Ђорђе Красојевић у
Сремским Карловцима, Миливој Бабић у Иригу и Светислав Новак у Сусеку. (“Застава”,
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Збирка ЗМР
Напомена; у листу “Застава” пише да је умро 4. фебруара у 66. години живота (“Застава”,
1912, 25ј)
Јован Ђуричић Биорац је рођен у Иригу 1844. године. Школовао се за трговца, а у Руму
је дошао још као младић и ту провео цео живот. У 28. години се оженио Ленком Савић из
Ср. Карловаца. Дугогодишњим радом је стекао велико богатство. Био је председник
Српске православне црквене општине, градоначелник Руме итд. Пошто му син Александар
није имао наследника, имовина је, како је тестаментом предвиђено, припала Српском
привредном друштву “Привредник”. Између осталог “Привредник” је тим новцем морао да
помаже “Вишу девојачку школу” у Руми, ако буде основана, а у супротном, ако се школа не
формира у року од 50 година, цео приход са каматама би морао да се употреби за
оснивање фонда под именом “Заклада Јована и Јелене Ђуричић из Руме”, те да од тог
фонда формира самосталну Српску вишу девојачку школу у Руми. (Д. Б. Спајић, Рума и
Румљани у прошлости, “Дан”, Нови Сад, 10. септембар 1939; “Застава” 1912, 54 ј)
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Последњи избори до Првог светског рата одржани су 16. и 17.
децембра 1913. године *. Опет је у Руми кандидат радикала био Ђока
Жигић, док је др Жарко Миладиновић преузео ту улогу у хртковачком
изборном срезу. На овим изборима су се у Руми појавили и социјалисти,
који су кандидовали Вилима Букшега. У Иригу су радикали и социјалисти
склопили споразум по коме је требало да социјалисти подрже кандидата
радикала. Владин кандидат у Руми био је гроф М. Пејачевић. Жигић је,
поред изборне скупштине у Руми, поново посетио већину места у свом
срезу (Мали Радинци, Краљевци, Добринци, Петровци, Путинци,
Инђија…), где је, бар према писању радикалске штампе, био свечано
дочекиван. Она пише и о застрашивању и претњама које су бележник
Душан Црнобарић и начелник Паја Богдановић упућивали бирачима у
Краљевцима, ако не гласају за грофа Пејачевића, као и о грофовој
куповини гласова. Ипак, и поред “великог одушевљења за Жигића” и
“немачког противљења Пејачевићу”, он је у румском изборном срезу однео
убедљиву победу. Добио је 1.085 гласова, а Жигић само 469. Још горе је
прошао немачки кандидат Милер, коме је поверење указало 149 бирача. У
самој Руми Пејачевић је добио 704, Жигић 268, а Милер 14 гласова. У
хртковачком изборном срезу победио је самосталац поп Гига Јовић (у
оквиру Хрватско-српске коалиције), освојивши 4.504 гласа, а др Жарко
Миладиновић 432 (од тога 430 српских гласова). У Срему је Хрватскосрпска коалиција однела победу у седам срезова (Вуковар, Шимановци,
*

Лист “Застава” помиње два круга избора, први 3/16. децембра и други круг 4/17. и 5/18.
децембра. (“Застава”, 1913, 263в)
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Митровица, Хртковци, Мартинци, Илок и Бошњаци), а Народна странка
победила у девет (Земун, Рума, Ириг, Стара Пазова, Шид, Нуштар,
Винковци, Карловци и Моровић). Изборе је карактерисао слаб одзив
бирача. У хртковачком срезу је од 1.985 бирача гласало 936, а у
митровачком од 1.358 њих 789. У целини, на изборима је победила
Хрватско-српска коалиција освојивши 42 мандата у Сабору, док је Народна
странка добила 15 мандата. 259
***
У Срему и у Руми се тих година осећала опасност од предстојећег
рата. У складу са својом експанзионистичком политиком на Балканском
полуострву и даљем продору на исток, Аустроугарска је увелико
спроводила ратне припреме. После анексије Босне и Херцеговине 1908.
године, свима је било јасно да је на реду Краљевина Србија. На то су,
између осталог, указивали и многобројни извештаји локалних цивилних и
војних власти о приликама у Срему.
Тако је Краљевска земаљска влада у Загребу обавестила котарску
област у Руми о војним вежбама у току 1912. године. 260 Са своје стране,
котарска управа у Руми је, 14. децембра 1912, упутила извештај
председништву Земаљске владе у Загребу, у коме каже да је 4. децембра
предала надлежном суду Јанка Обрадовића из Платичева, кога су у селу
називали "брбљиви Јанко", и који се у возу препирао са неким Немцима из
Никинаца, хвалећи Србе и српску војску речима: "Ви Швабе нисте нико и
ништа, Срби ће вас у круху појести". 261
Сличних инцидената, и оштрих реакција власти, у Руми је тада било
много.
Почетком 1913. године, “Застава” је писала да се у Руми опажа
“необична журба и кретање полиције и жандармерије, праћене војском”.
Они су крстарили градом и тражили било какав разлог који би оправдао
њихово бројно присуство и насилничко понашање. Тако су ухапсили
изасланика једне трговачке куће из Београда, који је у Руму дошао да
преузме робу (опанке). Иако је имао исправне документе и био аустријски
поданик, те се за њега заузела и његова фирма, он је морао да оде у
“бувару“, као сумњива особа. Помиње и инцидент који се догодио пре
неколико дана у гостионици “Код орла”. Ту се “забављала” група официра
и грађана, док су за једним столом седела три грађанина не мешајући се
са овима. Одједном, један потпоручник се машио за револвер и рекао:
„Diese drei dreckige Razen muss ich niederschiessen *…“. Уперио је пиштољ у
њих и потегао. Само захваљујући његовим друговима који су га спречили,
259

“Застава”, 1913, 263в, 264в, 265в, 267ј, 267в, 271в, 272в, 274в, 274в, 277в, 278в;
“Србобран”, 1913, 274; Андрија Раденић, нав. дело, 317-318
ПТ – 63, Подаци са картица у Завичајном музеју, написаних на основу докумената у
Историјском архиву “Срем” у Сремској Митровици
261
Добривој Митровић, Грађа..., 226 (ИАС, б. 96/1912)
*
“Морам да устрелим ова три прљава Србина…”
260
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погодио је плафон. Парадокс је у томе што су ова тројица били Немци, који
су одмах побегли преплашени. Такође, осам дана пре, враћајући се из
биоскопа са синовима, равнајућег учитеља је пред кућом дочекао један
војник из овдашње посаде и убо га ножем испод ока. Један од синова је,
такође, више пута убоден, али је, на срећу, страдало само одело. Власти
су поводом овог случаја спровеле истрагу. 262
Изгледа да је 1913. године било више сличних инцидената.
Поменимо случај када су мештани Симо Бабић и Милан Филиповић, у
крчми Жарка Делића, узвикивали: “Живела Србија, ово ће све бити
српско”. Они су одмах приведени котарском суду у Руми. Такође, почетком
године, оружничко заповедништво постаје Рума бр. 7, доставило је 12.
јануара 1913. године Председништву Земаљске владе у Загребу пријаву
против Бранка Аднађевића, Саве Митровића и Милана Милутиновића из
Руме. Док је 1. јануара поручник Винцент, из 3. царског ескадрона и 9.
краљевске пуковније, која је била стационирана у Руми, јахао на челу
колоне од шест хусара, на простору између железничке станице и Руме,
видео је ову тројицу како су из фијакера опалили два хица из “самокреса”.
Најпре је ухваћен власник фијакера Сава Митровић, који је након
оклевања, одао и преосталу двојицу. 263
И друге појаве су указивале на приближавање ратних околности.
У Руми је током зиме 1913/14, када иначе није време таквих радова,
проширивана железничка станица, полагани су нови колосеци и подизане
нове рампе. Због ових радова је друм за Буђановце и Кленак “преложен”
подаље на запад од саме станице. Темељно су прегледани поштански
уреди, да би се утврдило “ко је из овдашњих крајева слао или примао што
из Срема” и тако био окарактерисан као “сремски издајица”. 264
Заведена је строга цензура штампе, која се ригорозно примењивала.
То се види из случаја уредника немачких новина у Руми, Фердинанда
Линднера. Он је објавио вест да су два Србина пуцала на хусарску патролу
у околини Руме. Поменута цензура, међутим, није дозвољавала да се
такве ствари објављују, тим пре, јер је и котарски предстојник био Србин.
Због овога, Линднер је осуђен на седам дана затвора и 200 К глобе, а
након жалбе на пресуду протеран је у свој родни град Цеље. Касније се
испоставило да је вест коју је он објавио била нетачна. 265
Направљен је и списак књига, издатих у Србији, које су биле
забрањене. Као непријатељска, одузимана је, тада актуелна, књига
“Албански проблем и Србија и Аустроугарска”, у издању Геце Кона. 266

262

“Застава”, 1913, 7ј
Добривој Митровић, Грађа..., 229а
Споменица о 60. годишњици оснутка Српске грађанске читаонице у Ср. Митровици (18661926), приредио Мојо Медић, Ср. Митровица, 1929, 96
265
“Застава”, 1913, 10ј, 11ј
266
ИАС, Магистрат…, 1912, кут. 5.481-7.611 (кут. са 1913)
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Већ 26. јула у Руми су се шириле гласине да је рат са Србијом
почео. А онда, сутрадан око 2 часа ујутру “изненада је одјекнуо кратак,
потмуо звук – био је то први топовски пуцањ”. Следећег дана “у Руми је
било живо”. Немачко становништво, и оно “одано Цару”, ликовало је и
радовало се што је њиховом највећем непријатељу стигла заслужена
казна. Србина, који се усудио да на улици узвикне “живео краљ Петар”, на
лицу места лишио је живота један хусар. “Сабљом наоштреном још те
ноћи побринуо се да тај Србин заувек заћути”. То је била прва проливена
крв у Руми. 267
А што се тиче оног поменутог топовског хица, њега је, према писању
Карла Бишофа, на Kалимегданску тврђаву испалила јединица којом је
командовао Румљанин, Немац Георг Хумел (Georg Hummel). 268

Војска у Руми 1914. године

267

Aus dem Tagebuch von Rudolf Ernst Rauer, “Rumaer Guckloch”, IX, Stuttgart, 1999, 19, 57
(ради се у ствари о дневнику Волфганга Рауера [Wolfgang Rauer])
268
Carl Bischof, нав. дело, 148
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Организација Поджупаније
и локалне управе

Годину дана пошто је Сремска жупанија укључена у састав Хрватске и
Славоније, хрватски бан Јосип Шокчевић је кренуо у обилазак
новоприпојене територије. У Руму је стигао почетком јуна. Његов долазак је
обзнанила пуцњава топова из три српске цркве у 6 часова поподне. Бан је
дошао у пратњи великог жупана Сремске жупаније, Кушевића. У место су
ушли у каруцама, окружени депутацијама иришког и румског среза. Испред
њих су ишли коњаници са заставом. У Главној улици се окупило мноштво
света. Пред двориштем грофа Петра Пејачевића направљен је тријумфални
лук, украшен цвећем, хрватском круном и сремским грбом, са две народне и
две царске заставе. Окупљени народ узвикивао је “живио” и бацао цвеће на
госте. Када је бан сишао, пришла му је једна десетогодишња девојчица,
ћерка Великог судије румског среза и дала му венац цвећа, а он њој
визиткарту са својим ликом у банској одећи. Затим се скупу и гостима
обратио парох Милош Ратковић, почевши свој дугачак говор речима:
“Освану нам срећан дан,
међ’ нас дође светли бан”.
Са своје стране, бан се захвалио на лепом дочеку, примио неколико
посета, а затим отишао код дворског саветника Огњеслава Утјешеновића
Острожинског, који се тада затекао у Руми. Предвече се бан прошетао кроз
осветљену варош и потом вратио у своје одаје, пред којима је до 11 часова
увече свирала разна музика. Сутрадан, у 8 часова ујутру, посетио је цркву и
школу, затим, магистрат, судске канцеларије, порезни уред и затвор. Ручак
је обављен код грофа Пејачевића. Напустио је Руму у 14 часова. 269
Румљанима је добро дошла ова посета, јер, у новим околностима,
насталим укидањем Војводства, започели су акцију са циљем да сачувају
и ојачају улогу Руме, као важног места у Сремској жупанији. У настојању да
Рума, а не Вуковар, постане седиште Жупанијског суда, румска општина је
јуна 1862. године упутила један допис Високој краљевској канцеларији. У
њему износи одлуке месне скупштине, одржане 1/13. јуна, на коју су били
позвани сви житељи, међу којима и “велики судац” Светозар Николајевић.
Скупштина је једногласно усвојила закључак да општина бесплатно, на
шест година, уступи Сремској жупанији једну општинску кућу, за потребе
Краљевског суда, па чак и да је адаптира. Општина је обећала да ће дати
све од себе само да би Суд што пре могао да почне са радом. У наставку
269

“Србобран”, 1862, 46
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дописа следи образложење овог предлога. Рума је, наиме, највећа
општина у целој Жупанији и налази се у средишту Срема. У Руми већ
одавно постоји традиција судова. У годинама 1848-1850, у Руми је био
Главни суд, после Срески суд и Срески комесаријат, Среско начелство...
Даље се наводе и друге предности Руме. У њој још одавно постоји пошта,
а телеграф је удаљен на један час и налази се у Митровици. Општина ће у
блиској будућности инсистирати да се телеграф инсталира и у Руми, што
не би требало да буде велики проблем. Рума је погодна за седиште овог
суда и због свог повољног географског положаја, свима је лако доступна,
за разлику од Вуковара, који је веома удаљен од многих сремских места. У
Руми су развијени трговина и занатство. Постоји и уређен затвор, довољно
простран, у којем је бивало и до 180 затвореника, а ту је и место за
сахрањивање “апсеника”, што друга места немају, па би се тиме уштедело
на њиховој градњи. 270
Ово настојање, ипак, није уродило плодом, јер Скупштина Сремске
жупаније није усвојила предлог трговишта Руме, већ је седиште
Жупанијског суда, ипак, постао Вуковар. Према тврдњи аутора ове вести,
иако је 60% сремских општина било за Руму, а само 40% за Вуковар,
пресудило је то што је на Скупштини било више посланика из Вуковара и
околине, него из осталог Срема. 271
Слична акција Румљана поновљена је почетком 80-тих година XIX
века. Тада се увелико говорило о припајању Војне крајине Провинцијалу
(Жупанији) и поставило се питање њеног седишта по новој организацији. За
ту привилегију су конкурисали: Рума, Митровица, Карловци и Земун.
Румљани су опет истакли све предности географског положаја свог места.
Она је средиште и стециште целог Срема. Предлагано је чак и стварање
две сремске жупаније: Горње, са седиштем у Винковцима и Доње, са
седиштем у Руми. Била би то, мислило се, праведна подела. Градоначелник
Руме Хетингер (Hettinger) сазвао je ширу конференцију грађана на којој је
изабрана депутација, која је овај предлог требала да саопшти Бану.
Депутације су послали и Митровчани, Земунци и Карловчани. Истовремено,
у “Српском гласу” је објављен један текст уперен против намере да се
седиште Сремске жупаније установи у Винковцима или у Вуковару. Аутор
текста се залаже за Руму или за Митровицу, а не за места на “периферији
Срема”. Изгледа да је у вези са одласком депутације било проблема, јер и
после скоро месец дана лист “Застава” пише да она “никако да оде Бану”. 272
Као и ранијих деценија, покушаји Румљана да подигну ниво свог
места у хијерархији насеља у држави није успео. Рума је и даље била
само општина и центар среза у Сремској жупанији, осим у периоду од
1875. до 1886. године, када је постала седиште једне од две сремске
поджупаније.
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“Србобран”, 1862, 55
“Србобран”, 1862, 61
“Застава”, 1881, 18, 44; “Српски глас”, 1882, 2, 5
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Оснивањем поджупанија, оне су преузеле један део жупанијских
послова. Поджупанијама су управљале скупштине, у чијој надлежности је
био надзор над радом поджупанијских и општинских чиновника, издавање
дозвола за увођење пореза, продаја општинске имовине и друго. Састав
поджупанијске скупштине се утврђивао на изборима 273. Поред поджупана, у
поджупанијама су установљене и друге чиновничке службе. Међу
чиновницима је било доста странаца, који су по налогу виших власти
долазили у место службовања. У Румској поджупанији 1875. године, између
осталих, то су били: Адалберт Хлуп, секретар (Adalbert Hlup), Сименон
Гаћеша, перовођа, гимназијски професор Бранко Николић, перовођа,
Коларић, перовођа, Фердинанд Добровољни, писар, Мића Младеновић,
писар, Милан Стојчевић, писар, Никола Руњанин, поджупанијски лекар,
Роберт Кинг, поджупанијски живинар (ветеринар)… 274 Управа Поджупаније
је била смештена у кући Игњата Сервација (Ignatz Servatzy) бр. 67. 275
Рума је свечано дочекала свог првог поджупана Будислава
Будисављевића Приједорског *, када је априла 1875. стигао у град.
Поздравио га је парох Авакум Стајић. 276 Поред Будисављевића, поджупани
у Руми су касније били Тоша Ђорђевић и Јосип Музлер (Josip Muzler). 277
Међутим, почетних “похвала за нове званичнике у Суду и у
Поджупанији,” нарочито за Будисављевића “и као грађанина и као
чиновника и као Србина”, међу српским грађанством се убрзо појавило
незадовољство новим властима. Иако су две трећине становништва у
Жупанији Срби, одмах по ступању на дужност власти су престале да
273

У Завичајном музеју Рума чува се један Именик општинских и велепорезничких заступника
за скупштину Краљевске поджупаније румске 1875. године. Према њему, Поджупанијску
скупштину чинили су следећи општински заступници: апотекар Јозеф Хондл, трговац Миша
Критовац, трговац Јован Ђурђевић, одборник из Инђије Тома Николић, млинар из Инђије
Георг Фалкенштајн (Georg Falkenstein), поседник из Путинаца Ернест Шпилер, општински
судија из Путинаца Петар Станојевић, одборник из Крушедoла Лазар Милин, општински
бележник из Крушедола Антон Дусил (Anton Dusil), одборник из Ирига Ђока Добричић,
општински судија из Ирига Урош Вујић, одборник из Великих Радинаца Прока Кузмановић,
трговац из Јаска Аврам Мишковић, одборник из Јаска Ђорђе Анђелић, општински судија из
Гргуреваца Светолик Лазаревић, парох из Гргуреваца Ђорђе Марковић, одборник из Чалме
Ђорђе Радосављевић, одборник из Чалме Стеван Прокић, одборник из Каменице Стеван
Кунст (Stefan Kunst), општински бележник из Каменице Јован Белановић, одборник из
Брестача Никола Николић, одборник из Брестача Јован Јокић. Из редова велепоседника, то
су били: гроф Адолф Пејачевић, поседник Фердинанд Ристер, адвокат Светозар
Николајевић, адвокат др Стеван Димитријевић, трговац из Гргуреваца Стефан Стефановић,
трговац из Инђије Мита Контић, поседник из Инђије Фабијан Дудиш, архимандрит
манастира Гргетег Иларион Руварац, архимандрит манастира Мала Ремета Герман
Јовановић, игуман манастира Кувеждин Сава Стојчевић, игуман манастира Врдник Милутин
Ратковић. (Збирка ЗМР)
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“Застава”, 1875, 55; ИАС, Магистрат..., 1877.
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ИАС, Магистрат…, 1879, кут. 1.001-2.500
Напомена: ова кућа се налазила на углу Главне и Партизанске улице (на јужој страни)
*
Будислав Буда Будисављевић – Приједорски, био је велики жупан у Госпићу и Загребу, као
књижевник објављивао је приповетке у “Виенцу”, а најпознатији су његови мемоари “Из
мојих успомена”, издати у Загребу 1918. године.
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“Застава”, 1875, 52
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 303-900
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користе ћирилицу у својој администрацији. 278 Иначе, од 1867. године и
Нагодбе, службени језик у Хрватској и Славонији је постао хрватски језик,
а писмо латиница. Додуше, у Руми су се користили и немачки језик и
ћирилично писмо.
И касније је српска штампа често писала о раду поджупанијске
управе у негативном контексту.
Уследиле су критике што су верске школе, “вољом Поджупана и
Владе” претворене у опште. Смањен је и број политичких општина, које
ништа друго не раде сем што “ударају глобе”. На положајима су и даље
остали исти људи, запамћени из “времена зле успомене Младеновићеве”,
само што су им повећане плате. Лоповлук, харање, убиства и отмице све
више узимају маха. Отимају се “кола, брашно, коњи, ‘аљине, новци…” У
једном селу код Руме, које броји 700 становника, крадљивци су за пет дана
нанели штету од 300 форинти. Питају се: “где је ту полиција?”. Најновија
наредба Поджупаније је забранила плаћање ноћних чувара из општинске
касе, тако да су људи морали да се организују и сами чувају своју имовину.
Овим су нарочито били погођена самачка домаћинства, јер док су они
били на стражи њихов посед је био незаштићен. А и када би били
ухваћени, лопови су се брзо пуштали на слободу. Узгред, критикује се и
општинска самоуправа, која функционише само на папиру. Ако се у селима
нешто не би свидело кнезу или бележнику, они би на то ставили вето.
Општинске службенике кнез је постављао по свом нахођењу, и то често
људе који су у месту били на лошем гласу. 279
У следећем тексту грађанство се опомиње да оврховодитељима у
Румској поджупанији више не даје новац, јер у порезном уреду се “ради шта
се хоће, а не по закону”. Наводи се случај оврховодитеља Милеуснића, када
су на видело избили сав немар и разни сумњиви послови. Наиме, током свог
службовања, Милеуснић је проневерио сав новац, а убрзо потом је умро. Он
је гулио народу “три кајша са леђа”. Догађале су се и пленидбе последњег
грла стоке. Критике су упућиване и на рачун његових претпостављених и
власти уопште, при чему се постављало питање - зашто се о томе ћутало.
Становништво се уздавало у рад надзорника Куглера (Kugler), који је тих дана
пропутовао кроз села и гледајући пореске књижице, уверио се о незаконитим
радњама поджупанијских чиновника.280
Било је спорова и између Општине и Поджупаније. Последње године
Румске поджупаније (1886) апострофира се њен управник Тоша Ђорђевић
под оптужбом да је повредио општинску аутономију и злоупотребио своју
власт на општинском земљишту. Проблем се појавио од када је био
изграђен друм од центра до железничке станице.
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Именик скупштинара за поджупанијску скупштину
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Чиновници румског среза 1916. године
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Поджупанија се тада жалила Влади да рогата марва квари тај пут
када иде на пашу. Пошто оправка друма представља трошак за
Поджупанију, она тражи да се изгон стоке тим путем забрани. У току
1883/4. године Влада је усвојила ову жалбу, иако је признала да је током
градње цесте и општина поднела жртву, доносећи камен из мајдана о свом
трошку. Међутим, када је на месту градоначелника, Милана Николајевића
сменио Јован Ђуричић, општинске власти су поново дозволиле пролаз
стоке тим путем. После нове жалбе Поджупаније, Влада је донела још
строжу наредбу о овој забрани, уз претњу глобе од 100 ф. Општина се
тада обратила саборском посланику Васи Критовцу, који је обећао да ће о
овом проблему обавестити Сабор и интервенисати у корист Општине.
Изгледа да он то није урадио, јер су га у штампи касније оптуживали да је
добар са поджупаном Тошом Ђорђевићем, помињући и нека његова ранија
обећања, попут оног да је због веза са баном у могућности да у Руми
оформи судбени сто, затим центар жупаније, гимназију, па чак и
универзитет. 281
После укидања поджупанија 1886. године, враћена је стара подела
жупанија на срезове или котаре. Румски срез је био један од десет срезова
у Сремској жупанији и после вуковарског, бар према броју становника, био
је највећи у Жупанији 282. Срезови су се даље делили на општине, којих је у
румском срезу 1886. године било девет, а десет година касније двадесет и
четири. 283
Срезом је управљао “краљевски котарски предстојник”, односно,
срески начелник. Котарски предстојници су били: Стеван Шанта (пре 1876),
Георгијевић (1886), Дане Богдановић (1888), Тоша Ђорђевић (1892),
Александар Шкорић (1893), Богдан Новаковић (пензионисан 1910), Јован
Максимовић (1914). *
Поред среског управника, за потребе среске администрације власти
су ангажовале многобројно чиновништво. Чиновници су најчешће били
људи са стране, који су у Руму долазили из разних крајева државе и, након
извесног времена, премештани у друга места. Међу среским службама и
чиновницима из овог периода помињу се: котарски пристав Светозар
Косанић, краљевски котарски пристав Славко (Венцеслав) Урпани,
котарски пристав Јован Максимовић, котарски пристав другог разреда
Стеван Руњанин, котарски акцесиста Антун Вучичевић, котарски пристав
другог разреда Владимир Вуковић, котарски пристав Петар Пиркер (Peter
Pirker), котарски инжењер Фрањо Сеч (Franz Secz), котарски акцезиста
Фердо Добровољни (Ferdinand Dobrovolny), овлашћени земљомер
Валентин Претнер (Vаlentin Prättner), овлашћени земљомер Васо
Мавреновић, поджупанијски лекар Никола Руњанин (после 1886. године
постао је котарски лекар), грађевни акцесиста Петар Лалић, инжењерски
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“Застава”, 1886, 64
Румски срез је 1882. године имао 33.644 становника. (“Застава”, 1882, 114)
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Жупанијски извештај, год. 1896, 326
*
Подаци су преузети из жупанијских извештаја и архивске грађе.
282
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вежбеник Виктор Хармел (Victor Harmmel) – касније је постао инжењерски
пристав, котарски акцезиста Јован Кангрга – касније је постао официјал,
котарски пристав Јосип Пченица, котарски акцезиста Богдан Црнојачки,
котарски акцезиста Лука Милисављевић, котарски пристав Миле Деановић,
котарски пристав Стјепан Посиловић… *
Као и у случају Поджупаније, многи Румљани су у среској
администрацији видели апарат за искориштавање румских порезника од
стране државе. Зато не чуде текстови у штампи који истичу да је румски
срез “познат као најбоља музара за раскошнике” и први у порезним
рубрикама по дохотку за државне потребе. “Па шта то ми имамо боље од
других неплатиша?” А уместо награде за такав допринос државној каси “од
природе добисмо филоксеру и неродицу”, а “од господе са перушкама
нова полицијска звања, жандаре и финанце, добриначке наметљивце и
егзекуторе”. У том контексту се помињу и Јевреји, Штајнер и Весл “као
грабљивце и отимаче једне добро организоване задруге у Руми”. Све у
свему, закључују, “од главе риба смрди”. 284
У Руми је, као судска власт, постојао и Котарски зборни суд. Суд је
1882. године покривао територију срезова: Митровица, Ириг и Рума, а
бројао је 77.571 становника. 285
На челу суда се налазио котарски судија. Између осталих то су били:
Мијо Шафарић, Јосиф Млађеновић, Г. Миладиновић… Судски чиновници
су били: Иван Ковач, котарски пристав, Иван Тушкан, котарски пристав,
Милан Хорват, прислушник, Павао Бркић, грунтовничар, Милош Марић,
писар, Марко Ефендић, писар, Никола Вучић, писар, Стево Пећинац,
подворник, Павао Хара (Paul Harra), узах надзиратељ, Стеван Поповић,
пристав, Стеван Поповић, већнички секретар котарског суда, Тошо Рачић,
писар, Илија Бућан, финансијски комесар, Томичић, порезник, Иван Ковач,
жупанијски котарски пристав... **
Сремска жупанија је, такође, била подељена на грађевинске котаре
или срезове. Грађевни котар Рума се састојао из управних котара Рума и
Ириг. Седиште техничког известитеља било је у Руми. Средином
деведесетих година XIX века, овај котар је распуштен и припојен
митровачком. Од тада је у Сремској жупанији било четири грађевинска
котара: винковачки, вуковарски, митровачки и земунски. Румске власти су
се, очигледно, жалиле на овај потез и покушавале да врате пређашње
стање. Међутим, 1913. године је стигло решење којим се одбија
премештање грађевинског одбора (раније котара) из Митровице у Руму. 286
*

Подаци о среским чиновницима су преузети из Жупанијских извештаја, периодике и
архивске грађе.
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**
Подаци о чиновницима среског суда су преузети из Жупанијских извештаја, периодике и
архивске грађе.
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Жупанијски извештај, год 1895, 285-286; Жупанијски извештај, год. 1904; Добривој
Митровић, Грађа..., 227
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Према Закону о уређењу општина и трговишта из 1870. године,
установљене су сеоске и градске општине. За разлику од градских, сеоске
општине нису имале уређен магистрат. Након реорганизације, Румски
магистрат је почео са радом 1. јануара 1877. године и, у надлежностима,
био је изједначен са другим градским муниципијима и потчињен директно
Земаљској влади. Те године је Румско поглаварство подигнуто на степен
политичке области Прве молбе. Према Закону о устројству општина од 28.
јануара 1881. године, градску управу су чинили: трговишно заступство
(скупштина), начелник (градоначелник) и трговишно поглаварство (градска
влада). Магистрат је имао следећа одељења: Одељење општих послова,
Економско-финансијско и Управно одељење. Новим Законом о устројству
градских општина од 21. јуна 1895. године, допуњеним каснијим законима,
уређене су градске општине. Иако формално градска општина, Рума је
тада уређена по пропису за сеоске општине. Изгубила је статус града,
односно, трговишта уређеног “попут градског муниципија”, била је
“утеловљена у жупанију” и подређена котарској области, смештеној у
Руми. Према овом закону, било је три врсте градских општина. Рума је
спадала у трећу категорију, подређену жупанији, док су општине прве
врсте биле директно подређене влади. Градови прве и друге категорије су
имали градско заступство, градско поглаварство и градског начелника.
Број чланова заступства зависио је од броја становника (2.000 = 12
заступника; 2.000 – 4.000 = 16; 4.000 – 6.000 = 20; преко 6.000 = 24
заступника. Они су се бирали на шест година, с тим да је сваке треће
године једна половина замењивана, а на њихово место су се бирали нови
заступници. За заступнике су се бирали они са активним бирачким правом,
старости од 30 година, са боравиштем у месту најмање две године. То
нису могли да буду општински службеници и закупци општинских права и
добара, затим, лица у парници са општином, осуђивана због злочина и сл.
Градско поглаварство (ранији магистрат) су чинили: градски начелник,
чиновници (већници, тајници, инжењер, лекари, ветеринар, полицајци,
благајник...). Начелника је бирало заступство из својих редова, а на
предлог жупаније, односно, кандидационог одбора на челу са жупаном.
Његов заменик је био подначелник, а бирало га је градско заступство. 287
Питање статуса Руме било је веома актуелно међу њеним
становницима. У жељи да истакну значај свог места у општинским
документима, Рума је често називана градом. О томе сведочи допис из
Загреба из 1882. године у коме се Поглаварство опомиње већ дуже време
“раби наслов ‘варошки магистрат’ који му не припада”, јер је Наредбом
владиног Одељења за унутрашње послове од 30. октобра 1875. године и
другом, од 8. јануара 1877, одређено да се уреди Магистрат за трговишну
општину Рума према прописима Привремене наредбе од 19. августа 1851,
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при чему трговиште Рума још није било увршћено међу градове, стога не
може да користи овај “наслов”. 288
И поред тога Румљани су инсистирали на статусу града. Писали су у
тадашњој штампи, наводећи разлоге за овај захтев. Тада је у Руми живело
око 8.000 становника, имала је два новчана завода (Српска штедионица),
развијену трговину и занатство, “а да је ту и пруга било би још боље”.
“Познато је да је Срем рајски врт, а Рума главно стовариште тог врта”. Ту
су били многобројни виногради, воћњаци, стока, угаљ…. Рума је и
“најинтелигентније и најживотније место”, у којем су се одржавали разни
скупови. 289
На другој страни, у склопу политичке борбе, представници Срба у
Руми критиковали су локалне власти због пасивности по овом питању.
Наиме, иако се приближавао дан магистратске реорганизације, локалне
власти су испољавале велику малодушност. Чиновници су “покуњили
главе”, али су зато били веома активни у настојању да добију што више
сигурних гласова. Чак и онима српске националности изгледа да није
важно да у Магистрату буде што више Срба. Следи упозорење: “ако ли се
Немци докопају Магистрата друкчије ће нам шије завртати”. 290
Напори да се Руми врати статус града интензивирани су почетком
XX века. Привредни и културни развој Руме подстакао је Румљане на нове
иницијативе да се она уврсти у ред градова.
Четрнаест година после укидања Магистрата (1909), на скупштини
Трговишног поглаварства констатовано је да би требало “порадити” да се
он врати, јер Рума напредује и треба јој већа самоуправа. 291 У ту сврху је
изабран ужи одбор, који је имао задатак да припреми предлог да Рума
добије статус града. 292
Најзначајнија иницијатива по том питању наступила је непосредно
пред избијање Првог светског рата. На седници Трговишног заступства, 4.
марта 1914. године, заступник Ладислав Јанчо предложио је да се Високој
краљевској земаљској влади у Загребу поднесе представка да се Рума
уврсти у ред градова. По усвајању предлога изабрана је депутација у којој
су били: Ладислав пл. Јанчо, Јозеф Брендл (Josef Brendl), Јакоб Кох (Jacob
Koch), Јозеф Шанил (Josef Schanil) и Сава Ђуришић. Котарски предстојник
Јован Максимовић је замољен да се, такође, придружи депутацији, док се
од народног посланика Марка Пејачевића очекивало да издејствује пријем
депутације код бана. Као аргументи који би требало да поткрепе овај
захтев наведене су многобројне чињенице. Године 1895. Рума је имала
9.970 становника, а 1913. чак 13.000. Поседовала је 600 јутара сопствених
ораница. Била је седиште краљевске котарске области, краљевског
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котарског суда, дивизијског заповедништва хусарске пуковније бр. 9,
краљевског порезног уреда. Имала је два краљевска јавна бележника,
брзојавни уред са телефоном, управу властелинства грофа Ладислава
Пејачевића, железничку управу за пруге на четири стране, католичку жупу
и две православне парохије, јеврејску општину, немачко-хрватску нижу
пучку школу, нижу пучку српску школу, стручну школу, мађарску школу,
дечије забавиште, “а ево другу годину” и малу реалну гимназију, којом
управља Висока краљевска земаљска влада; затим, сигурносну службу
коју обављају трговишно редарство и подузеће за стражу и сигурност.
Даље, две штампарије, три апотеке, седам лекара, седам новчаних
завода, три парна млина, фабрику сапуна, три кружне пећи за прављење
цигле, многе трговачке радње, највеће недељне сајмове у Срему и шест
годишњих вашара, девет адвоката, као и следећа друштва: Добровољно
ватрогасно друштво, Српску пчеларску задругу, Хрватску читаоницу,
Немачку читаоницу, Мађарску читаоницу, Српску занатлијску задругу,
Обртничку задругу, Католичко госпојинско добротворно друштво, Српску
женску задругу, Српско певачко друштво, Немачко певачко друштво,
Друштво пријатеља глазбе, Немачко ратарско певачко друштво, Хрватски
сокол, Српски сокол, Немачко гимнастичко друштво, Погребно друштво
“Добротвор”, Друштво трговачке омладине, Савез тесара, Хрватску
сељачку удругу, Српску земљорадничку задругу. Рума је имала
асфалтиране плочнике и прелазе, улице насуте туцаним каменом,
електрично осветљење, а у плану је било и подизање зајма за градњу
зграде реалне гимназије, болнице и клаонице. 293
***
Каква је била организација општинске управе у Руми, најбоље се
види из Статута аутономног и повељног трговишта Рума 294, штампаног
1884. године у Вагнеровој (Wagner) штампарији у Руми. Статут је усвојен
на скупштини 20. априла 1883. године, закључком бр. 23, потписао га је
начелник Ернест Шпилер 18. маја исте године.
Статут детаљно описује делокруг и послове општинске управе.
Према њему, управна власт се протезала на територији целе трговишне
општине. 295 Рума је имала свој грб *, који се користио на печатима и на
трговишној застави. Сви печати, поред осталих обележја, морали су
носити годину 1877, када је поглаварство трговишта подигнуто на степен
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политичке области Прве молбе. Сваки новоименовани грађанин Руме
морао је да уплати таксу у износу 25 форинти. Заступство трговишта се
састојало од 24 члана, што је произилазило из последњег пописа 1881.
године, када је Рума имала 8.756 становника. Заступнике је бирала
општина, подељена у два изборна тела. Свако тело је бирало по 12
заступника. Делокруг Општинског заступства одређен је Законом о
устројству градских општина, од 21. јануара 1881. године. Заступство се
даље делило у одборе са различитим делокрузима.

Насловна страна
Статута општине
Рума

Редовне заступничке седнице су се одржавале четири пута годишње
и то: у првој половини јануара, у априлу, августу и новембру. Ванредне
седнице су одржаване по потреби. Седнице су се оглашавале писаном
објавом на општинској кући, са планираним дневним редом, а већници су
се позивали путем писма, два дана пре одржавања седнице. За ове и
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сличне потребе, магистрат је имао своју штампану коверту. Седнице су
биле јавне, а према околностима, могле су бити и тајне. Општински рачуни
и прорачун су се разматрали само на јавним седницама. Била су
установљена и правила о реду и понашању на седницама (Пословник о
раду). Седницу је водио председник, а пратио ју је перовођа (записничар).
Записнике су, својим потписима, оверавали за то одређени заступници. О
једном предмету нико није могао да говори више од два пута. Кворум је
представљала натполовична већина од укупног броја заступника. Гласало
се јавно и тајно. Тајно се гласало само када се расправљало о
личностима, приликом избора и када је то захтевала већина присутних. У
том случају се гласало тзв. гласовницама и балотажом (лоптицама).
Гласови неопредељених приписивани су гласовима против. За усвајање
неке одлуке заступства била је потребна натполовична већина, док је у
случајевима подједнаког броја гласова одлучивао глас председника. Када
се гласало о општинском буџету, приликом избора градског начелника и
сл., да би се обавило гласање, морало је да буде присутно две трећине
свих заступника.
Како је већ речено, заступство је радило и у оквиру одбора. Стални
одбори су били: политички, правни, господарски, грађевни и болноубошки.
Одбори су имали пет или више чланова. Гласало се као и на заступничким
седницама са “да” или “не”. Нико није могао да буде члан у више од два
стална одбора. Политички одбор је имао следећи делокруг: именовање,
пензионисање и отпуштање општинских чиновника, мењање општинске
територије, састављање статута, додељивање права грађанства и
почасног грађанина, послови око уконачења војске... Делокруг правног
одбора били су разни правни послови (наследства, даровања...), као и
склапање и развргавање уговора. Господарски одбор се бавио:
управљањем и употребом општинске имовине, склапањем, продужавањем
и развргавањем закупних и најамних уговора, установљавањем и
разрезивањем општинских пореза, израдом прорачуна о приходу и
расходу, управљањем општинским заводима и закладама, одржавањем
здравствених завода... Грађевни одбор је одобравао изградњу нових
објеката и нацрте, прихватао грађевинске понуде, установљавао
општинске грађевинске потребе, регулисао бројчано стање светиљки за
јавно осветљење... Послови болноубошког одбора су били: одржавање
здравствених и убошких завода, опскрба болесника, убогих и сирочади,
примање грађана и општинара у убошку кућу...
Трговишно поглаварство је било нека врста извршне општинске
власти, чинили су га начелник и потребно записничарско, струковно и
помоћно особље. На челу Поглаварства је био начелник, који је одговоран
Земаљској влади. Замењивао га је виши градски чиновник. Помоћно
особље је обављало манипулационе и писарске послове писарне,
регистратуре појединих одсека поглаварства и месног суда. Доставу и
чишћење општинских просторија и уредовна послуживања спроводили су
подворници (послужитељи). По потреби, примали су се дневничари и
подворнички помоћници. Сви градски чиновници и службеници су полагали
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заклетву владару у писаној форми. Одморе и друге изостанке, начелнику
је одобравао бан, а он сам чиновницима, осим када се радило о одсуству
преко четири недеље, када је тај посао прелазио у делокруг Општинског
заступства.
Сви рачуни су се предавали на обраду трговишном рачуноводству.
Приходе и расходе општине и њених завода дозначивао је начелник код
општинске благајне. Послови као што су извоз смећа и ђубрета, претпрега,
одржавање зграда и цеста и сл., издавали су се у закуп на лицитацијама,
након чега су се склапали посебни уговори, које је одобравало заступство.
На свим лицитацијама су присуствовала два заступника из надлежног
одбора.
Статут детаљно разрађује послове Поглаварства, који су били
многобројни и разноврсни:
1. управа и привреда: набавка некретнина, продаја општинских
некретнина, изнајмљивање и давање у закуп истих, прорачуни и рачуни
општине, општински намети, питања о употреби и закупу наплавина
(шљунка, песка), леда и лова, намештање столова пред гостионом, затим,
постављање огласних плоча, пијачарина и малтарина, јавна расвета,
противпожарство, баждарство и мостовна вага, клаоница, послови
градског архива и библиотеке...
2. народна привреда (пољопривреда): пољско редарство, лов и
издавање ловних карти, земљишна култура и узгој животиња, привредна
друштва
3. занатство и трговина: кућарење, занатске задруге, пословна
посредовања, предмети привилегија, уређење сајмова и сајмовних такси,
послови мера, утега и ковина, избори за трговачко-занатску комору
4. државни порез: послови катастра, убирање пореза и такси,
послови директног и индиректног државног пореза
5. депозит
6. богоштовље и настава: задужбине у “набожне” и школске сврхе,
послови градских учионица, послови “сукромних” учионица, послови свих
“акатоличких” општина...
7. здравство: здравствено особље, здравствени заводи, ликвидација
рецепта, цепљење богиња, мртвозорство, болести стоке, преглед меса и
пословање клаонице, стрводерство (шинтерај)
политичко-сиротињски послови:
1. стање становништва: пописи становништва, пасоши и
пропуснице, држављанство, брачни послови, промена имена, промена
вере, примање племства, примање у грађанство, потрага за непознатим
особама...
2. избори
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3. војни послови: попуњење војске, “војно-опростна”
уконачивање војске, опскрба војске, војничке претпреге...

такса,

4. убожништво: задужбине за опскрбу и потпору убогих, болесних...,
добротворна друштва
5. сведочанства сваке врсте
6. реквизиције
7. добровољне лицитације, лутрије, томболе...
8. јавно-политички послови: генералије, описи, окупљања, јавне
светковине
9. “сиротињско скрбништво”
редарствено-грађевински послови:
1. државно више редарство: отклањање претњи јавном реду и
миру, правном и државном поретку, владаревој личности..., политичка и
социјална кретања у земљи и иностранству (агенти, уходе, емисари,
митинзи, тајна друштва…), извештаји о владању особа
2. штампа: преузимање штампе и књига за јавну библиотеку, јавни
огласи
3. “стража сигурности”: лична и економска питања, обука
4. “надзирања узах и узниках”
5. јавна сигурност – превентива: надзор сумњивих и страних особа,
цигана, просјака, беспосличара и скитница, стража на местима где се
окупља много људи, покретне страже, надзор лако запаљивих ствари у
трговишту...
6. јавна сигурност у репресивном
отпремање лица под истрагом, потраге...

смеру:

казнени

поступци,

7. јавни морал: проституција, конкубинати, путујући певачи, играчи
и улични свирачи, заштита животиња од мучења, светковање недеља и
празника
8. јавни поредак: надзор купалишта, крчми, кафана..., “надзор на
служнике трхоноше омнибусе и фијакере”, примање странаца на ноћење,
сигурност пролаза (одлагање смећа, рушевине, закрчавање пролаза,
одгртање снега ...)
9. тржни надзор: сточни пасоши и “сајмовнице”, надзор мера утега
на тргу и дућанима, вашарски послови, “сабирање костију, прња и других
отпадака”
10. здравствено редарство: овлаштење за продају лекова,
надрилечење, неовлашћена продаја отрова, беснило, испитивање јела,
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пића и посуђа, товљење крмади и гусака у објектима, “таглие” (таљиге – п.
а.) за спасавање живота
11. општинске грађевине: одржавање цеста, канала, зграда,
мостова, обалних утврда..., нове градње, чишћење трговишта, одгртање
снега, блата, смећа..., посипање пролаза при поледици, уређење јавних
шеталишта, вртова и насада...
12. грађевно и гасничко редарство: називи улица и кућни бројеви,
послови у вези са градњом железнице и телеграфа, подизање и уређење
гледалишта, арена, јавних купалишта и клизалишта, плочници, кровни
жљебови и цеви..., ангажовање при поплавама, складишта за дрва и
гориво, међашна и питања ограђивања, испитивање парних котлова....
***
Најважнији општински акти били су општински прорачун (буџет за
наредну годину – п. а.) и завршни рачун (пословање општине у току године
– п. а.). Усвајани су на седницама општинског заступства, крајем текуће
или почетком наредне године.
У архивској грађи за овај период постоји више докумената овог типа,
од којих издвајамо два прорачуна и један завршни рачун. У њима су
детаљно приказане све општинске потребе и начини њиховог покрића,
односно, општински трошкови за дотичне године.
Према записнику 296 са седнице заступства општине Рума од 9/21.
децембра
1875,
под
председништвом
поджупана
Будислава
Будисављевића и у присуству Стевана Димитријевића, општинског судије
(начелника), Душана Грковића бележника, као перовође и одборника:
адвоката Светозара Николајевића, Јована Ђорђевића, Љубомира
Панајотовића, Мише Критовца, Јована Дудића, Жике Белића, Павла
Симића, Антона Наја (Anton Nai), Јована Орловића, Антона Вагнера (Anton
Wagner), Тоше Јовановића, Лоренца Рајнпрехта (Laurenz Reinprecht),
Антона Фрица (Anton Fritz), Андрије Ланца (Andria Lanz), Алексе
Ковачевића, Јозефа Хондла, Леонарда Шрајнера (Leonhard Schreiner),
Фердинанда Ристера и др Ернста (dr Ernst), предмет ове седнице је био
претрес општинског прорачуна за 1876. годину. На истој седници је,
вероватно, за начелника уместо Стевана Димитријевића изабран Паја
Филиповић, који је у том својству учествовао у расправи.
Документ је исказао следеће потребе општине за 1876. годину:
- плате општинских чиновника: за општинског судију (начелника) 600
ф; његовог заменика 200 ф; за бележника 700 ф; за благајника, који је
уједно био и благајник сиротињског повереништва 800 ф; за
протуставника, који је уједно био и протуставник сиротињског
повереништва 500 ф; за општинског писара 360 ф;
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- плате здравственог особља: прорачунски одбор је предложио
постављање општинског лекара са платом 500 ф. По овом питању, Дудић
је предложио да општински лекар ординира бесплатно један сат за
сиротињу. Такође, установљене су таксе за блуднице и мртвозорничка
такса од 30 новчића (крајцара). Тиме се укида плата за болничког лекара
од 150 ф; за пет општинских примаља (бабица) по 20 ф, укупно 100 ф;
- плата за Светозара Николајевића, адвоката сиротињског
поверенства 250 ф и плата актуара истог поверенства 360 ф. Николајевић
је, додуше, прихватио да све општинске послове обавља бесплатно, с тим
да му се надокнаде новчани трошкови;
- плата вође полиције повећана на 500 ф (са 400 ф);
- плата општинског економа 200 ф;
- плате добошара, бирова и редара (укупно 10 редара) биле су по
150 ф сваком, а предложено је да се усвоји да се уместо добошара и
бирова постави само један достављач са платом 250 ф и седам особа за
редарствену службу са 150 ф. Иако је овај предлог прихваћен, ове службе
се и даље налазе у ставкама из каснијих прорачуна;
- плате за два гробара, сваком по 20 ф;
- плата за два навијача сатова, сваком по 21 ф;
- плата дудара 24 ф;
- плата за два живодера 80 ф;
- предложено је да се уместо фурунџије прими један послужитељ за
све покућарске послове са платом 120 ф;
- за набавку папира и других писарничких потрепштина планирано је
150 ф;
- за набавку штампе и књига 100 ф;
- за путовања 50 ф;
- за одело редарственим органима (седам пута по 60 ф – п. а.), док
за достављача одело није планирано;
- за порезе од некретнина и општинских доходака 1.000 ф;
- за оправку општинских здања и ограда 400 ф;
- за чишћење вароши 200 ф, а предложено је и да се власници кућа
на зимској страни Главне улице “притегну” на прављење тротоара на
општински трошак;
- за расвету општинске куће и болнице 70 ф;
- за 32 хвата дрва за болницу и сл. 320 ф;
- за осветљење вароши 356 ф, а на седници је прочитана погодба за
ове послове;
- за “својевољну ватрогасну задругу” начелник је предложио 100 ф,
прорачунски одбор 200 ф, Фердинанд Ристер 300 ф, а одборник Ђорђевић
чак 500 ф, што је и усвојено;
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- за закупнину општинске претпреге није било предлога, па је остао
досадашњи начин уплате посебним порезом по броју теглеће марве;
- за припомоћ општинској болници 200 ф; прорачунски одбор је
предложио да се убудуће посебно управља болничком благајном, а
посебно убошком закладом, те да се управа над болничком благајном
преда начелнику, уз два одборника, који би се бирали на три године;
такође, да се изабере одбор за управу у који ће поред начелника,
бележника и општинског лекара ући и три одборника која изабере
заступство;
- за таксу за “уврстбине новинарске” (оглашавање) 20 ф;
- за друге случајне трошкове 300 ф;
- за школске потребе: плате за четири православна учитеља по 600
ф; плате за четири римокатоличка учитеља по 600 ф; плате за две
учитељице (једна православна друга римокатоличка) по 600 ф, а пошто у
католичкој школи већ постоје две учитељице, предложено је да једна буде
подучитељица; плате за подучитељицу 360 ф, а Критовац је предложио и
једну подучитељицу за православну школу са платом од 360 ф, јер су
тренутно четири разреда спојена у један. Предлог је једногласно
прихваћен и расписан је конкурс за то место; за награду двојици
равнатеља (директора школа) по 100 ф; плате двојици римокатоличких
капелана 126 ф; плате двојици римокатоличких катихета по 50 ф; плате
двојици православних катихета по 50 ф; двојици пензионисаних учитеља
по 315 ф; за станарину шесторици учитеља по 90 ф; за станарину двема
учитељицама по 90 ф; за станарину подучитељици 54 ф (и за другу када
дође, исто толико); за станарину рукотворној учитељици 100 ф; плата за
два школска послужитеља по 80 ф, а прочитана је и молба послужитеља
Томића у римокатоличкој школи у којој тражи повишицу; за дрва за све
учитеље, сваком по 48 хвата, укупно 480 ф; за дрва за све учитељице,
свакој по 15 хвати, укупно 150 ф; за 39 хвати дрва за школске потребе 390
ф; за оправку школа 200 ф; за набавку школских реквизита 400 ф, а
прорачунски одбор предложио је да се из ове своте током године подигну
школски вртови.
Предвиђено је да се наведени трошкови делимично покрију
следећим приходима:
- из 1875. године остао је вишак од 150 ф и 53 н
- од закупнине општинске потрошарине 7.006 ф
- од закупнине општинског вашара са “чатрљама” 1.200 ф
- од закупнине општинског земљишта 1.500 ф, што је више него
упола мање у односу на 1875, јер се “нема у закуп издати”
- од закупнине општинске штале за ерарске ждребице 45 ф
- од закупнине општинског ловишта 60 ф
- од закупнине општинске шупе 60 ф
- од најамнине бележничког стана 300 ф
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- од “постовнина и чуварина” сиротињског новца 500 ф
- од закупнине општинског кантара 10 ф
- градоначелник Филиповић је предложио да се на име општинске
робије узме још једна четвртина од јавне робије, дакле 1.000 ф што је
усвојено; даље, Филиповић, описујући “жалосно стање” општинске
благајне наводи да само једна половина становништва и поседника ужива
општински пашњак и предлаже да се од овог пашњака у општински
доходак уврсти и сума од 3.620 ф. Она би се убрала повећањем
пашњачких пристојби на пасућу стоку. Предложио је и да се у предрачун
уврсти најамнина за просторије баждарског уреда од 200 ф. Сви његови
предлози су усвојени.
Приликом ове расправе, понуђено је много нових предлога по
већини ставки, али су најчешће усвајани (једногласно или натполовичном
већином) предлози прорачунског одбора.
Следи прорачун Аутономног и повељног трговишта Руме 297 за 1890.
годину, дакле 25 година касније од горенаведеног. Усвојен је на седници
трговишног заступства, октобра 1889. године.
Према њему оквирне потребе за трговишно поглаварство су
износиле 14.007 ф, за трошкове економског пословања предвиђено је
6.185 ф, за грађевинске трошкове 2.450, за враћање зајма и камата 1.000
ф, за стражу сигурности 5.440 ф, за затворске трошкове 30 ф, за трошкове
баждарског уреда 10 ф, за ватрогасне потребе 350 ф, за расвету вароши
1.290 ф, за чишћење пијаце 700 ф, за уконачење војске 3.000 ф, за
претпрегу 1.000 ф, за здравствене потребе 2.900 ф, за школу 1.645 ф, за
богоштовље 120 ф и за добротворне сврхе 1.200 ф. Дакле, планирани
расходи су износили 61.494 форинте.
Када су се ови трошкови разрадили испоставила се следећа
рачуница:
- за дневнице 1.460 ф
- плата “нажигачу фењера” и за набавку “гасолина” 1.240 ф
- плата првог и другог већника 1.200 ф, односно 1.000 ф
- плата начелника 800 ф
- плата секретара 700 ф
- плате мерника, физика, протуставника и књиговође по 600 ф
- плата благајника 700 ф
- за редарствено поверенство 600 ф
- плата оврховодитеља 600 ф
- плате за учитеље (десет учитеља по 600 ф, пет учитеља по 400 ф,
четири привремена учитеља по 350 ф и катихета и јеврејски учитељ по 50 ф)
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- плата писара 500 ф
- за пензију благајнику Кости Младеновићу 462 ф
- плата ветеринара 300 ф
- плата баждара 300 ф
- плата економа 300 ф
- ватрогасном друштву 300 ф
- плате за десет редара по 300 ф
- плате за два подворника по 240 ф
- плата месног судије 240 ф
- плата за бубњара 180 ф
- плате за десет пољара по 160 ф
- плате за четири примаље по 60 ф
- за одело двојици подворника по 60 ф
- као и читав низ разних других трошкова: за отпремнине, путне
трошкове, за кућне потребе (нови намештај, и оправка старог, мернички и
литографски материјал, огрев, рибање, канцеларијски материјал, расвета
просторија, књиге и закони, поштарина...), за привредне потребе (бикару,
димњичару, стрводеру, дудару), порези и таксе (директни порез, трошкови
око исправка земљарине, реамбулација катастра, осигурање зграда и сена
од пожара), управни трошкови (набавка бикова, храна за бикове,
пољопривредне и економске справе, најам штале), грађевински трошкови
(тротоари, копање и чишћење канала, градња и одржавање мостова и
прелаза, чишћење бунара, поправка пешачког пута до железничке
станице, поправка и одржавање клаонице), трошкови затвора и храна за
затворенике, прехрана битанги (одбегле стоке), набавка баждарских
справа, за чишћење вароши (закупнику за чишћење пијаце и за чишћење
блата), за војску (најам куће за бележника, ковачу, претпрега), за
здравствене трошкове (инструменти, огрев, храна, лекови), станарине за
паралелку у кући Михајла Михајловића, премије деци, за одржавање
гимнастике, за шиваћу машину, за одећу и књиге сиромашној деци, за
мајалис школској деци, за пензију Бенедикту Прајсу (Benedikt Preiss), за
шегртску школу, за богоштовље, у добротворне сврхе. Сви трошкови су
укупно износили 61.494 форинте.
Требало је да буду делимично покривени следећим средствима: од
привредних прихода 9.950 ф, од путева и пијаца 1.400 ф, од краљевског
права регалног 115 ф, од камата активних главница 1.316 ф, од разних
такси 1.480 ф, од приноса 77 ф, од откупа јавне радње 2.400 ф, од
рачунарске накнаде 4.120 ф, од разних других прихода 1.800 ф, од
потрошарине 14.000 ф и од заостатка од прошле године 60 ф. То је укупно
било 36.718 форинти. Када се томе додају и приходи од општинског
намета, приходи и расходи су били изједначени.
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Разрађени приходи изгледају овако: од издатих ораница, ливада,
пашњака, од такси на печење цигле, од изнајмљивања болничког стана,
шупног тавана и војничког јахалишта, од продатог ђубрета и старежа, од
бикова, од путева и пијаца, од два вашара, од сечења меса, од закупнине
полугодишњег виноточја у три општинске крчме, од закупа на право лова,
од разних камата, од такси за баждарење, вагу и мерницу, од публикација,
обртних исказница и глоба, од прегледа меса и рибе, од откупа јавне
радње, од рабата за школске књиге, од глоба за непохађање школе, такси
за чување поља, од приреза на индиректни порез и два највећа прихода –
од потрошарине издате у подзакуп (14.000 ф) и од приреза на директни
порез (18.068 ф).
Трећи документ се односи на попис неких трошкова трговишта Рума
у току 1874. године, такође разматраних на седници заступства почетком
наредне године. Занимљив је јер се у њему наводе имена лица која су у
тој години радила у општини или била од ње ангажована на разним
пословима.
Новац из општинске касе у току 1874. године потрошен је по
следећим ставкама 298:
- за добошара Јакова Лукића
- за бирова Танасија Јеротића
- за послужитеље Јована Костића и Игњата Стојановића
- за пандуре Јакова Столића и Тимотија Јефтића
- за бабице Елизабету Думовић, Терезију Мукахирн и Терезију Новак
- за гробаре Антуна Зеа (Antun See) и Панту Јовановића
- за фурунџију Стевана Арсенијевића
- за дудара Стевана Мађаревића
- за живодера Стевана
- за мундире набављене од Стевана Јаковљевића, Јакова
Алмослина (Jacob Almoslino), Јована Чермака (Johann Csermak) и Алексе
Живановића
- за обућу набављену од Живка Видаковића и Алексе Лацковића
- за опанке набављене од Јована Медаковића и Ђорђа Максимовића
- за револвер купљен од Михајла Критовца
- за полицајце Филипа Филиповића, Алексу Младеновића, Живана
Лукића, Милоша Петровића, Љубинка Буновића, Михаела Вагнера (Michael
Wagner) и Аврама Секулића
- за бележнике Филиповића, Стајића и Грковића
- за 2.000 комада цигли за општинске мостове набављене од
Стевана Јаковљевића
- за дрва Гаји Јефтићу
298

ИАС, Магистрат..., 1874.

102

- за Илочко властелинство и чувару Теодору Лазићу
члановима
Сиротињске
комисије:
адвокату
Светозару
Николајевићу, касиру Кости Николајевићу, контролору Кости Младеновићу
и актуару Кости Трифуновићу
- за навијача сатова на католичкој цркви Матију Сица (Mathias Sics)
- за навијача сатова на православној цркви Марка Јеротића
- за дрводељу Гаврила Симића
- за бравара Мартина Харена (Martin Harren)
- за столара Андрију Мана (Andria Mann)
- за колара Јакоба Месника (Jacob Mesnik)
- за воскара Марију Вугић
- за циглу набављену од Франца Грубера (Franz Gruber)
- за чишћење бунара у општинској кући Игњату Стојановићу
- за чишћење бунара код меснице Георгију Константиновићу
- за пиће Фрањи Вурштеру (Franz Wurster)
- за надзорника при клању марве Флоријана Вурштера (Florian
Wurster)
- за бравара Мартина Халера (Matrin Haller)
- за столара Франца Брендла (Frany Brendl)
- за стаклара Самуела Швелбла (Samuel Schwelbl)
- за пинтера Хајнриха Пајшла (Heinrich Peischl)
- за решетара Давида Бишофа (David Bischof)
- за петролеј за осветљење општинске куће набављен од Јована
Богдановића
- за поправку лампи за осветљење Главног сокака Венцлу Кречмару
(Venzel Kretschmar)
- за оправку лампи Матији Вугићу
- за петролеј купљен од Димитрија Вуковића
- за паљење фењера Јосипу Новотном (Josip Novotny)
- за оџачарину Енгелберту Гинтнеру (Engelbert Güntner).
Из приложених докумената се види да су главни општински приходи
били од пореза. Они су се, уопште, делили на директне и индиректне.
Директни порези су били: земљарина, разредна кућарина, најамна
кућарина, тециварина (I, II, III и IV разреда), друштвени (пословни) порез,
порез на пушке и војно-опросна такса. Индиректни порези су: правне и
административне таксе, потрошарински приходи (порез на жесту, на пиво,
на слад, потрошарина од пива, пристојбе на точење, порез на минерално
уље, потрошарина од сладора, намет на порез од жесте, намет на порез
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од пива, порез на вино, порез на промет од жесте), продаја дувана,
продаја соли. 299
Према једном пореском обрасцу, румска општина је убирала:
директни порез, порез на пашњаке, војно-опросну таксу, непосредне и
административне таксе, земљишни откуп, откупне јавне радње,
трошарину, трошаринске таксе, потрошарину oд сладa и пивa и
потрошарину од винa и жестe. 300
Нешто више конкретних података о овим последњим дажбинама
пружају “прописници и ценици општинске потрошарине од пића”, затим,
“прописници и ценици општинских дажбина” и пописи вашарских такси.
Прописник и ценик општинске потрошарине од пића и меса за 1879.
годину 301 (по законима од 1868. и 1870) био је нека врста пореза на промет
и прописивао је следеће дажбине:
- од хектолитра вина 2 ф
- од хектолитра пива 2,5 ф
- од хектолитра шпирита опредељеног за пиће 6 ф
- од хектолитра ликера и жестоких пића 3 ф
- од хектолитра ракије 3 ф
- за говече преко једне године 3 ф
- за теле испод једне године 0,80 ф
- за свињче преко 50 kg 0,80 ф
- за свињче до 50 kg 0,40 ф
- за јагње или јаре 0,15 ф
Прописник и ценик општинских дажбина 302 даје попис следећих
обавеза, наплаћиваних од пијачних и вашарских трговаца: пијацовина,
местовина, кантаревина, вашарске пристојбе, таксе за стајалишта на
општинском земљишту и таксе од трговаца са живином и јајима у општини
Рума. Ове дажбине су се наплаћивале за покриће разних општинских
потреба и за уређење вашаришта и пијаце.
Пијацовина се наплаћивала од празних кола и од пуних кола.
Местовина – од пара ситне живине, од пара крупне живине, на
сваких 50 комада јаја, од кола са воћем, од млекарице, од мајстора са
малом шатром, од мајстора са већом шатром, од једног текућег метра на
стајалиштима за пиљаре.
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Жупанијски извештај, год. 1900, 85-96
ИАС, Магистрат ..., 1893, кут. 8.001-9.292
301
Збирка ЗМР, инв. бр. 10, 145, 169 и 762
302
Збирка ЗМР, инв. бр. 10, 145, 169 и 762
300
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Кантаревина – за мерење једног угојеног свињчета, једног мршавог
свињчета, једног грла рогате марве, овце, козе или јагњета, за мерење
једних кола сена, корпе воћа и сл.
Обавезе су се плаћале одмах по довођењу стоке на пијацу и
заузимању места или пре употребе општинских кантарева, уз добијање
потврде.
Значајни општински приходи су долазили од годишњих вашара,
нарочито када је 1904. године од Властелинства откупљено право на
приходе од четири годишња вашара, поред два дотадашња. Вашарске
пристојбе су наплаћиване од: грла стоке (вола, краве, коња, кобиле, јунца,
товљене крмади…), од шатре, од пиљарице, кестењарице, од вашарџије
који продаје рукотворине или другу робу на земљи и то од сваког метра
квадратног, затим, од трговаца конфекционара, базара под шатром,
драгуљара, абаџија, кројача, бојадисара, бачвара, гвожђара, казанџије,
лончара, чарапара, лицидера, ситничара… и то паушално за време
трајањa вашара.
Општина је ове дажбине наплаћивала преко својих органа, након
одобрења Земаљске владе у погледу појединих тарифа, или је право
наплате издавала приватним лицима - што је најчешће и био случај. У ту
сврху су организоване лицитације на којима су се заинтересовани
такмичили око преузимања ових права.
Лицитације или дражбе биле су најчешћи начин да Општина
пречицом дође до додатних средстава. Тим путем су се појединцима и
групама грађана издавале општинске ливаде и пашњаци (општински
пашњак се простирао од тзв. шинтернице до железничке станице),
општински објекти (зграде, шупе, магацини...), општинска вага, права
точења пића, чаја, слада, кафе... и сечења меса на општинској територији,
сакупљање општинске потрошарине, затим следећи послови: претпрега тј.
обезбеђивање кола и коња за службена путовање општинских званичника
и поштанске службе, чишћење и уређење пијаце, одношење блата са
улица, чување и одржавање потока и канала, снабдевање болнице
лековима, бријање и шишање болничких пацијената, осветљавање
вароши и друго.
Лицитације су организоване у општинским просторијама, у време
које је обично било назначено у огласу, објављеном за ту прилику.
Пријављени учесници били су упознати са условима лицитације (полагање
кауције, плаћање у прописаним роковима…). Затим је следило надметање
према утврђеним правилима.
У наставку следи кратак преглед резултата са неких лицитација
одржаних у посматраном периоду, за одређена општинска регална права,
службе, послове и друго.
Право организовања претпреге у току 1878. године припало је
извесном Рајнпрехту (Reinprecht). Он, међутим, овај посао није савесно
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обављао, због чега му је служба ускраћена. 303 Десет година касније, јавну
претпрегу је добио Мита Вуковић. 304 Закуп ватрогасне ноћне претпреге, до
1. јануара 1992, уз најамнину од 200 форинти, добили су Миливој Радић и
Петар Митровић. Они су били дужни да Ватрогасном друштву, сваке ноћи,
обезбеде два пара добрих коња са два човека. Њихова служба је трајала
од 15. марта до 15. јуна и од 15. септембра до 15. децембра, у времену од
19 до 04 часа. 305 Поштанску претпрегу за 1888. годину добили су Петар
Дорн (Peter Dorn) и Јозеф Јанковић. 306
Дражба за право виноточја (продавање вина у општинским
гостионицама) у времену од 1. октобра 1887. до 31. марта 1888. године,
била је надметање само две особе: Леополда Вурштера (Leopold Wurster),
старијег и Леополда Грубера (Leopold Gruber), млађег. Сва три општинска
“бирцуза” која су се нудила, добио је Грубер. Закупник је био дужан да
отвори три крчме у Руми и да испуни безбедносне и здравствене услове.
Закупнина се плаћала у две рате и ишла је у општинску касу. 307
“Досталац” за набавку лекова за општинску болницу за 1886. и 1888.
годину је био румски апотекар Андрија Козјак 308, а право на бријање и
шишање у болници, у том периоду имао је Мита Орловић 309.
Закупник општинске потрошарине за 1887. годину био је гостионичар
Алберт Клајн (Albert Klein), који је понудио 12.001 ф и надмашио свог
противкандидата Николу Михајловића једном форинтом више. 310 Следећи
пут ово право је, на три године (од 1889), добио Ћира Макевић, који је на
лицитацији победио Дудића и Рајза (Reis). 311
Чишћење пијаце је 1880. године припало Георгу Гецингеру (Georg
Gezinger), а 1887. Илији Петровићу. 312
Александар Ковачевић је постао закупник вашара и вaшарских
“чатрља” за 1886 313, док је следеће године општинске вашаре (Цветни и
Петровски) добио Прока Јекић 314.
Године 1888. одвожење блата са улица припало је Јозефу Волфу
(Josef Wolf), вага и мерница Мити Вуковићу, а Павле Вугић је добио пола
Руме за чишћење оџака. 315
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Збирка ЗМР, инв. бр. 62
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 21. децембар 1887.
ИАС, Магистрат..., 1891, кут. 2.601-4.000 (Уговор од 13. априла 1891)
306
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 9. јануар 1888.
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ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 3.502-4.500
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 21. децембар 1887.
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 9. август 1886, 3. фебруар 1887.
310
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 7. децембар 1886.
311
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 30. новембар 1888.
312
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 3. фебруар 1887.
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 2. април 1886.
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 1. април 1887.
315
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 9. јануар 1888.
304
305

106

Од општинских објеката, подрум под мањом магистратском зградом
изнајмљен је Петру Крагујевићу за 10 ф 316, мања магистратска зграда је те
године припала Николи Руњанину 317, а таван изнад шупе у магистратском
дворишту је добио Паја Андријевић за 20 ф 318.
Дозволу зе печење цигле на општинским ливадама раније је имао
Васа Војновић, а после његове смрти цигљарски мајстор Стефан Т...о. 319
Новац прикупљен од пореских обвезника одлазио је и у државну
касу. У ту сврху је у Руми био смештен Краљевски порезни уред *, са
надзорником у Вуковару. Почетком века, након што су му припојене
општине Петроварадин, Карловци и Буковац, Уред је покривао територију
од 23 квадратне миље, са 60.232 становника. 320
Из истог разлога, независно од локалних власти, у Руми је постојало
и Одељење Краљевске финансијске страже. Као илустрацију његових
активности на овом подручју наводимо документ од 22. јула 1881. године у
коме Одељење обавештава Магистрат да ће се 23. јула обавити поновно
мерење свих ракијских казана у Руми. Зато се од Магистрата захтева да,
све оне који имају казане, обавести да тог дана неизоставно остану код
своје куће и да припреме воду за овај посао. 321
***
После 1848. године престао је пресудан утицај властелина на избор
већника (заступника или посланика). Од тада су се већници бирали само
по основи своје економске моћи, односно, висине пореза који су плаћали.
Другим речима, и код ових избора активно и пасивно бирачко право, поред
других ограничења, имали су само они који су држави плаћали порез.
Општинско заступство (скупштина општине), као највиши орган власти у
општини, чинили су већници изабрани из редова крупних порезника 322 и
316

ИАС, Магистрат..., седнички записи, 1. април 1887.
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 30. август 1887.
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 1. април 1887.
319
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 25. фебруар 1903.
*
Крајем XIX века у Порезном уреду у Руми је радио Браум Фрањо, стручњак за финансије у
државним и градским органима, који је био финансијски експерт на мировној конференцији у
Паризу после Првог светског рата (Станоје Станојевић, Народна енциклопедија…, књ. I,
264)
320
“Застава”, 1883, 10
321
ИАС, Магистрат…, 1881, кут. 1.201-2.750
322
Према једном исказу најјачих порезника за 1892. годину највећи порезници у румској
општини били су: Ладислав Пејачевић (1.988 ф), Стеван Ђуришић (1.127 ф), Штедно
припомоћно друштво (1.108 ф), Румска штедионица, Штајнер и Весел, Фердинанд Ристер,
Васа Максимовић, Тоша Богдановић, Лука Вуић, ратар, Никола Ђуришић, Павле
Андријевић, Јован др Шевић, Сима Милутиновић, Столић Недељко, ратар, Карл (Драгутин)
Шуберт (Karl Schubert), крчмар, Јован Чермак, Леопол Грубер мл., посебник, Лука
Георгијевић, Мита Јаковљевић, Светозар Николајевић, Сима Маринковић, Милева
Михајловић, посебница, Јован Богдановић, Кристина Филиповић, посебница, Драга
Теомировић, крчмарица, Фрања Чернолка, крчмар, браћа Хандлер (Handler), Фрања
Бенчић, ратар, Стева Јаковљевић, др Мавро Фишер, др Миша Поповић, адвокат, Недељко
Јовановић, ратар, Барух Розенфелд (Baruch Rosenfeld), трговац, Јозеф Гинер (Josef
Güner), ратар, Јаков Алмослино, Марија Жебетић, Антoн Рајнпрехт (Anton Reinprecht),
317
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већници изабрани од представника ситних пореских обвезника. Код ових
првих, у посматраном периоду, већину су чинили Срби, а код других,
Немци.
Избори за општинско заступство одвијали су се на сличан начин као
и други избори (за Државни сабор, Црквено-народни сабор, Жупанијску и
Епархијску скупштину). Током избора су долазиле до изражаја националне,
сталешке и политичке разлике међу бирачима. Временом се и у ово
подручје преносе политички сукоби разних партија. Технички гледано, за
заступство се бирало осам лица из редова велепорезника и шеснаест из
редова малопорезника. Међутим, у прво време они нису бирани одједном.
У складу са прописима из ранијих времена, најпре се мењала само једна
трећина заступника, док су остали и даље обављали своју функцију, да би
се следеће године бирала нова трећина и тако даље. Касније се прешло
на избор једне половине нових заступника, да би се најзад, од 1895.
године 323, на општинским изборима бирало свих 24 заступника одједном. У
свим случајевима, заступници су, приликом ступања на дужност, полагали
заклетву цару и краљу.
У складу са првим правилом, а на темељу дописа Владе од 1879.
године у трговишту Рума је предвиђен избор једне трећине заступника,
уместо оних који су иступили или умрли. У првом изборном срезу бирала
су се четири заступника, и то уместо Светозара Николајевића, др Стевана
Димитријевића, Павла Филиповића и Јована Ђуричића, а у другом
изборном срезу исто четворица, уместо Андрије Нагла (Andria Nagl), Ђоке
Милосављевића, Јозефа Купека (Josef Kuppek) и Живка Белића.
Предвиђено је да се избори одрже у дворани мале магистратске зграде,
под руководством Изборног поверенства којим је председавао поджупан
Будисављевић. У Поверенство другог изборног збора (бирачи
велепорезници) именовани су: Карл Хофман (Karl Hofmann), Стеван пл.
Шанта, Мита Спајић и Михајло Ђуришић, а у Поверенство првог изборног
збора (бирачи малопорезници): Јефта Остојић, Никола Ђуришић, Јозеф
Хондл и Карл Хампфогл (Karl Hampfogel). Бирача из редова
малопорезника је тада било 694, а њихови избори су заказани за 1. април,
у времену од 8 до 12 часова. Из редова велепорезника било је
неупоредиво мање бирача – укупно 64, а датум њихових избора је био 2.
април, у времену од 9 до 12 часова. Актуелни заступници, попут Јована
Дудића, Симе Стаића, Стеве Б. Димитријевића, Луке Вуића, Јована
Ђорђевића и Љубе Панајотовића, Драгутина Штурма (Karl Sturm), Јозефа
Шмеа (Josef Schmee), Александра Ковачевића, Јозефа Нагла (Josef Nagl),
Јозефа Линстнера (Josef Linstner) и Јосипа Лоренчића, нису могли бити
бирани. Бирачи су или лично долазили на бирачко место и гласали јавно,

ратар (188 ф 25 н), Јозеф Ногл (Josef Nogl), ратар, Сима Стајић, трговац, Јохан Хондл
(Johann Hondl), властелински чиновник. Рума, 28. јануар 1893. (ИАС, Магистрат..., 1893, кут.
401-1.700)
323
Жупанијски извештај, год. 1895, 108
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или се бирачко право могло обавити и “гласовницом”, с тим да се
“гласовна цедуља” са печатом магистрата благовремено затражи. 324
Један избор половине општинских заступника у Руми обављен је 18.
маја 1883. године. Тада се бирало 8 заступника из редова малопорезника
и 4 заступника из редова великопорезника. Као што је често био случај,
том приликом је изнета примедба да није било претходног јавног договора,
већ су се заинтересовани налазили приватно по кућама, што је грађане
озлоједило. Такође, незадовољство у редовима неких бирача изазвано је
чињеницом да се у заступство “увлачио” један млађи поджупанијски
чиновник, предлаган чак и за градоначелника, иако је био општи став да
Жупанија не сме да има утицај на општинске послове. Опструкција избора
од стране жупанијских власти обављана је и одуговлачењем изборног
поступка, тако да сви бирачи са листе малопорезника (1.245 бирача), нису
ни стигли да гласају. У то време бирачко тело у Руми је било подељено на
две струје: “ратарску” и “капуташку”, при чему су ратари чинили три
четвртине становништва. Пошто је ове приговоре потписало преко 300
бирача, заступство их је уважило, те су заказани нови избори за 14/26. јун,
којима је требало да претходи општа јавна конференција. Конференција о
избору заступника из редова малопорезника одржана је у првој декади
јуна, на први дан Духова, и донета је одлука да се бирају само ратари, а
нико из редова “капутлија”. Овакав закључак, као погрешан, осудила је чак
и српска штампа, јер је представљало “другу крајност”. Са своје стране,
Земаљска влада је телеграмом обуставила овај нови избор са листе
малопорезника, а убрзо и потврдила резултат претходног гласања. 325
По истом поступку обављени су и избори за заступство 1891. године.
Том приликом из групе малопорезника су изабрани: Јозеф Серваци (Josef
Servatzy), Антон Линстнер (Anton Linstner), Јозеф Борнбаум (Josef
Bornbaum) и Живан Милосављевић, а од велепорезника: Васа Критовац,
Ернест Шпилер, Сима Стајић, Панта А. Ђуричић, Карл Хофман (Karl
Hoffmann), Фрања Бенчић, Антон Хабеншус (Anton Habenschuss) и Јован
Столић. 326
Шеснаести избори за заступство, по најновијем закону, када се
одједном бирало 8 заступника из редова велепорезника и 16 из редова
малопорезника, први пут су одржани 1895. године. 327
Нешто више података о изборима за општинско заступство током
1909. године, a по новом закону, даје локална штампа. Избори су обављени
3. и 4. марта 1909. Лист румских Немаца “Немачке народне новине” истиче
победу листе немачке и радничке партије, који су добили 16 заступника из
редова малопоседника). Њихови кандидати су били: Ладислав Јанчо
(Ladislaus Jancsó), Мађар по националности, (освојио 355 гласова – изабран
324

ИАС, Магистрат...., 1880, кут. 661-1.000 (допис владиног повереника Будисављевића од 12.
марта 1880)
325
“Српски глас”, 1883, 41, 44, 46 и 48
326
ИАС, Магистрат...., седнички записи, 18. фебруар 1891.
327
“Застава”, 1895, 200
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на листи радничке парије), Јозеф Брендл (Josef Brendl) (259), Август Х.
Фолтман (257), Фердинанд Ристер (259), Антон Мосер (Anton Moser) (259),
Игњац Лајполд (Ignatz Leipold) (256), Јозеф Шме (259), Адам Хабеншус
(Adam Habenschuss) (255), Мартин Вагнер (Martin Wagner) (257), Стефан
Имер (Stefan Immer) (351), Мартин Франк (Martin Frank) (256), Јакоб Кох
(Jakob Koch) (258), Паул Линцнер (Paul Linzner) (355), Антон Кројцер (Anton
Kreutzer) (256), Мартин Миних (Martin Münich) (259) и Јохан Кауфман (Johann
Kaufmann) (257). Све у свему, Немци су добили 15, а Срби 8 заступничких
места. 328
Српска штампа је, са своје стране, констатовала слабо
интересовање Србa за ове изборе, тако да није ни чудо што је победила
немачка изборна листа. Указивала је на неправилности током избора, јер
је Фердинанд Ристер, као велепоседник, добио место на листи
малопоседика, због чега је уложен приговор. 329 Изгледа да је овај спор
решен у корист Немаца, јер, према писању немачког листа, жупанијске
власти су потврдиле регуларност ових избора, док “Радикал” наводи да је
жупанијска скупштина поништила Ристеров избор, али га је, накнадно, на
интервенцију Земаљске владе, потврдила. 330
Сличан исход је био на општинским изборима 1913. године, који су
одржани 22. априла. На листи велепоседника су изабрани Срби: Емил
Каракашевић, Александар Ђуричић, Никола Ђуришић, Сава Ђуришић,
Лаза Вуић, Ђура Стаић, Вељко Вилић, Милутин Столић, а на листи
малопоседника Немци: Андреас Фишер (Andreas Fischer) - добио 281 глас,
Георг Веленбергер (Georg Wellenberger) - 277, Георг Риферт (Georg Riffert)
- 166, Јозеф Хабеншус (Josef Habenschuss) - 167, Јозеф Линцнер (Josef
Linzner) - 261, Јакоб Кох - 273, Адам Флуг (Adam Pflug) - 268, Антон Кројцер
(Anton Kreutzer) - 170, Антон Ј. Нагел (Anton J. Nagel) - 170, Мартин Миних 171, Јозеф Брендл - 174, Франц Ханга (Franz Hanga) - 166, Ладислав Јанчо
- 269, Емерих Серваци (Emerich Servatzy) - 265. 331
***
Редовне седнице заступства су одржаване у просеку једном
месечно, некада и ређе, а по потреби су заказиване и ванредне седнице.
На пример, у току 1898. године одржане су две редовне и осам ванредних
седница општинског заступства. 332 Много више редовних седница је
одржано 1900. године, петнаест и једанаест ванредних. На њима је донето
неколико важнијих одлука: да се искрчи стара дудара од 11 јутара и да се
за три године након сејања подигне нова, као и да се, тек основаној,
господарској подружници уступи три јутра земље за подружнички врт, а да
се Српској пчеларској задрузи уступи једно јутро за друштвени

328

Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр. 15/1909)
“Радикал”, 1909, 10
330
“Радикал”, 1909, 28
331
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 207 (Deutsche Volksblatt, бр. 17/1913)
332
Жупанијски извештај, год. 1898, 145
329
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пчелињак. 333 Године 1912. одржано је шест редовних и дванаест
ванредних седница. 334

Позив на седницу општинског заступства из 1877.
Расправа на општинским седницама одвијала се према унапред
утврђеном дневном реду. Заступници су добијали писане позиве за
присуствовање седницама. Почињале су тако што би председник ударио у
звонце. На свакој седници општинског заступства био је присутан и
представник среске управе.
На седницама се расправљало о разним комуналним питањима, која
су спадала у надлежност локалне управе. Један од најважнијих задатака
општинског заступства је било усвајање буџета за наредну годину и
разматрање пословања општине у протеклој години. Поред тога,
повремено су се разматрала и друга питања: избор градоначелника, избор
чланова разних општинских одбора 335, функционера (секретар Магистрата,
333
334
335

Жупанијски извештај, год. 1900, 142
Жупанијски извештај, год. 1911, 147
На редовној седници заступства од 17. маја 1913. изабрани су следећи одбори трговишта
Рума: Господарско грађевински одбор (6 чланова), Рачунарски одбор (6 чланова),
Здравствени одбор (4 члана), Убошки одбор (5 чланова), Проценитељски одбор (9
чланова), Сточарско повереништво (3 члана), Потрошно повереништво за потребу сталних
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бележник, благајник...) и општинских чиновника 336, одређивање плата за
поједине општинске службе, изградња, уређење и одржавање локалних
путева и улица, изградња нових објеката (школа, кланице, касарне..),
издавање у закуп општинских регалија (вашара, пијаце, убирање
потрошарина...) и општинских објеката (ваге, циглане, помоћних
просторија...), организовање и одржавање лицитација, осветљавање
града, организовање здравствене и ветеринарске службе, подршка
Добровољном ватрогасном друштву, питање претпреге, расписивање
конкурса за пријем општинских службеника 337 пописи становништва 338...
Било је и специјалних седница, одржаваних поводом свечаности,
празника или неких тужних догађаја.
Такав један тужан догађај збио се 1887. године када је умро гроф
Пeтар Пејачевић. На седници је одлучено да се упути саучешће породици
и да једна делегација од четири заступника оде на његов погреб. 339
Године 1910. обележавано је 40 година владавине цара Фрање
Јозефа. Између осталог, том приликом је Васа Максимовић предложио да
се оснује једна заклада, са свотом од 5.000 ф, за издржавање румске
сиромашне деце, али то није усвојено, јер “има и пречих потреба”. Иначе,
сама прослава у Руми требало је да се одржи на царев рођендан 5/18.
августа. Дан пре, све куће су биле украшене, пуцало се из прангија, а
звона су звонила. Поворка грађана, са ватрогасном музиком, прошла је
кроз Иванову улицу, преко Старог вашаришта, па Главном до Двора, где је
била постављена владарева биста. Сутрадан на сам рођендан одржана је
свечана седница Трговишног поглаварства, отворена на српском и
немачком језику, на којој су усвојени следећи предлози: да се цару
пошаље телеграм, да се Главна улица преименује у “улицу Франца
обвезника (2 члана) и Одбор за шконтацију општинске благајне (2 члана). (Добривој
Митровић, Грађа..., 216)
“Рума, 18. август. Пре неки дан одржана је прва седница варошког представништва под
председништвом новог градоначелника Милана Николајевића. Закључак је да се у
службеним Народним новинама распише натечај за попуну првог сенатора (плата 900 ф),
другог сенатора (800 ф), магистратског тајника (700 ф), варошког физика и примаријуса
варошке болнице (600 ф) и варошког инжењера (500 ф).” (“Застава”, 1883, 131)
“Рума, 12. октобар (по старом календару). У понедељак је била седница представништва.
Изабрани су: Дан. Секулић за првог већника (сенатора), Мита Ђорђевић за другог, за
секретара Ђока Живановић, књиговођу Камбер, касирера Коста Младеновић, контролора
Миша Димитријевић, баждара Грубер, општинског лекара Душан Дима, мерника Балта,
писара Сава Филиповић, живинара Кинг, економа Добр. Андријевић. Седница је била
бурна, при чему је девет заступника напустило заседање.” (“Српски глас”, 1883, 82)
337
“Код новоустројеног магистрата у Руми имаде се доживотно попунити место магистратског
већника. Плата 600 ф.” У потпису сенатор Грковић и начелник Филиповић. (“Застава”,
1876, 189)
338
Приликом предстојећег пописа становништва 1891. године, на седници је одлучено да се
Рума подели на рејоне, а у пописивачки одбор су изабрани: Ђуро Гондолах, пензионисани
учитељ, Давид Гајшин, трговачки књиговођа, Драгутин Хекман, Антон Муха, Максо Саћер,
Иван Бујан, Петар Стефановић (све учитељи), Сава Филиповић, магистратски писар,
Душан Поповић, учитељ, Тоша Огризовић, учитељ и Јосип Камбер, магистратски
дневничар. (ИАС, Магистрат...., седнички записи, 8. децембар 1890)
339
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 9. мај 1887.
336
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Јозефа”, да се од надлежних затражи да Рума добије статус града и свој
магистрат, а трговишно поглаварство укине. Одржане су и службе у
црквама. 340

Прва страна записника са седнице заступства трговишта Рума

340

“Радикал”, 1910, 30; ИАС, Магистрат..., седнички записи, 18. август 1910.
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Архивска грађа и периодика доносе доста података о самом току
седница Општинског заступства. У скраћеној форми следе примери са две
такве седнице.
Према записнику, 4. редовна седница заступства трговишта Рума
одржана је 7. децембра 1886. године, с почетком у 15 часова и 45 минута.
Из редова заступства билу су присутни: Ернест Шприлер, Светозар
Николајевић, Сигмунд Фурјаковић, Васа Максимовић, Јован Панајотовић,
Фердинанд Ристер, Карл Штурм, Сима Стајић, Карл Хофман, Фабијан
Ликер (Fabian Licker), Петар Кошутић, Сима Глигоријевић, Јозеф
Борнбаум, Антон Шме (Anton Schmee), Паја Андријевић, Никола Ђуришић,
Јозеф Бек (Josef Beck). Од стране Градског поглаварства: Јован А.
Ђуричић, начелник (као председник), Мита Ђорђевић, магистратски
секретар, перовођа, Јован Миличић, други магистратски већник и др
Душан Дима, физик. Оправдано су изостали: Васа Критовац, Самуел
Швелбл и Јован Дудић, а неоправдано: Карл Рајнпрехт (Karl Reiprecht),
Јован Богдановић и Панта Ђуричић. На почетку jе прочитана захвалница
Великог жупана Ервина пл. Чеха, при његовом првом доласку у Руму 4.
октобра 1886, а затим и захвалница г. барону Александру Хибнеру
(Alexander Hibner), пуковнику 8. хусарске пуковније, на помоћи при гашењу
пожара од 4. августа 1886. године. Прочитан је и допис Земаљске владе,
којим се одобравају статути за гостионичарки, каванарски и крчмарски
занат. Поводом једног другог владиног дописа одлучено је да се Заводу за
слепе и глувонеме у Загребу, у наредне четири године издвоји по 40
форинти. Нешто више расправе било је око питања лицитације за закуп
потрошарине за 1887. годину. У игри су били Алберт Клајн (Albert Klein),
Никола Михајловић и Мита Ђорђевић. Никола Михајловић је након
обављене лицитације понудио већу суму од прихваћене и Господарски
одбор је најпре предложио да се ова понуда усвоји, али је, онда, Мита
Ђорђевић понудио још више. Ипак, Одбор је одлучио да се прихвати
понуда Николе Mихајловића. По следећој тачки није усвојен захтев Кате,
удове Глише Дедића, за новчану помоћ, јер дотична претходним животом
то није заслужила. Следећи предлог, да се за изградњу уличних тротоара,
уместо 1.200, издвоји из 1.500 форинти је усвојен. У наставку, на седници
су разматрана и друга буџетска питања (повећање издвајања за болницу,
проширење Берачке улице, помоћ двојици римокатоличких капелана…). 341
Једна друга седница Градског заступства одржана је 23. јуна 1908.
године. На њој је прочитан допис Котарске области, која је позвала
Поглаварство да свињску пијацу или укине или измести на Ново
вашариште. Тим поводом је одлучено да, до коначне одлуке треба ову
пијацу провизорно одржавати у општинској башти у Врбарама, која ће се
за ту сврху оградити. Одбијена жалба мериника Јована Хариша за сталну
службу (“Радикал” је ову одлуку прокоментарисао тиме да Немци неће да
гласају за Србина). Одбијена је и молба католичког жупника да се испред
његовог стана уклоне пиљари и Бугари (пиљари бугарске националности –
341

ИАС, Магистрат…, 1886, кут. 5.605-6.599
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п. а.). У случају следеће молбе, Ј. Зите (Zitta), за зидање купаонице код
воденице Бадњаче, решено је да исти најпре поднесе нацрт како мисли
“удесити купаоницу”. Градња тротоара је била честа тема на овим
седницама, а овај пут је разматрана пријава неких заступника да су Немци
из неких улица покрали општинску циглу која је извађена из тротоара и
њоме патосали своја дворишта и подруме. Закључено је да се од
починиоца тражи повраћај цигле. Даље, поједини грађани су упутили
захтев да напасају стоку по мањим забранима и друмовима, јер влада
несташица хране, што је одбијено. Донета је и одлука да се направе три
прелаза преко улица и то: код Немачке школе, код главног раскршћа
(Двора) и код Српске школе. 342
Према писању тадашње штампе и података из архивске грађе, ове
седнице су често биле поприште жучних расправа, па и свађа, међусобног
оптуживања већника и демонстративног напуштања сале од стране неких
посланика и посланичких група. Понекад су разлози за то били неслагања
око комуналних питања, а понекад сукоби на националној основи (Срби,
Немци, Хрвати). Ово друго је био случај на седницама почетком XX века.
Године 1907. румски Немци су поставили питање двојезичних натписа на
фирмама, захтевајући да поред хрватског, натписи на радњама буду и на
немачком језику. 343 Слично је било и 1909. године у вези са питањима
избора градоначелника (Фердинанд Ристер) и због, тада актуелних
хрватско-немачких спорова око језика у школама. Ристер је био предмет
оспоравања и следеће године, овај пут од стране Јована Ђуричића
Биорца. 344
На крају следи списак лица која су, у посматраном периоду, поред
горепоменутих, најчешће били на функцији општинских заступника, према
подацима из архивске грађе. То су: Јоза Јамбрец, Јован Орловић, Јозеф
Пек (Josef Peck), Карл Штирм, Јаков Мирић, Милан Николајевић, Мита
Георгијевић, Андрија Кун (Andria Kuhn), Сима Милутиновић, Недељко
Јовановић, Гавра Симић, Павле Бановић, Павле Ђурковић, Штефан Фриц
(Stefan Fritz), Теодор Радић, Јозеф Руп (Josef Rupp), Антон Тачковић,
Леополд Вурштер, Стеван Т. Јаковљевић, Лука Ст. Георгијевић, Стеван
Матешић, Лазар Вуић, Антоније Митровић, Милош Петровић, Антон Шме
старији, Антон Шме млађи, Матија Обер (Mathias Ober), Јакоб Кауфман
(Jakob Kaufmann), Игњат Кох (Ignatz Koch), Јозеф Кројцер (Josef Kreutzer),
Штефан Волф (Stefan Wolf), Вељко Вилић, Јозеф Дилмец (Josef Dilmetz),
др Антоније Богдановић, др Јован Шевић.
***
Како је већ речено, заступство је из својих редова бирало и
(градо)начелника, а за његов избор била је потребна двотрећинска већина
свих гласова. Подаци који следе заснивају се на архивској грађи,
342
343
344

“Радикал”, 20, 1908.
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 205 (Deutsche Volksblatt бр. 45 год. 1907)
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 201-207
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извештајима Сремске жупаније и периодике. Треба рећи да је преглед
румских градоначелника дао и Франц Вилхелм у својој првој књизи, али се
унеколико његови подаци не подударају са оним из других извора.
Први градоначелник Руме, после укидања Српског војводства и
укључивања Руме у Сремску жупанију, био је Немац Фердинанд Хетингер
(Ferdinand Hettinger), иначе зидар, који се раније истакао при градњи
римокатоличке цркве. У његово време, једном обласном наредбом, у
локалној управи су озваничени српски језик и ћирилица. Он се, додуше,
борио да то и даље остане немачки језик, али је његов наследник Србин,
уз помоћ два хрватска заступника, ову наредбу спровео у дело. Оваква
ситуација се задржала до 1868. године, када је извршена промена, и у
свим службеним актима и седничким записницима званични језик је постао
хрватски, а писмо латиница. 345
Нема података ко је наследио Хетингера на овом положају, осим
једне новинске вести из 1864. године да су у Руми изабрани “срески судија
и кнез (градоначелник)”. 346 Могуће је да је то био Јован Критовац, јер га
Вилхелм помиње као градоначелника 1865. године. 347
Из тадашње штампе датира још један податак о избору
градоначелника у Руми. Заказан за 15. децембар 1867. године, избор
општинског старешинства одржан је 17. децембра. Срби и Хрвати су се,
претходно, сложно договорили да за кнеза (градоначелника) изаберу
Хрвата, јер је та националност била на реду, према правилу који је
утврђен још Слободницом из 1749. године. Избор је заказан за 8 часова
пре подне. Када су Срби и Хрвати дошли у салу, она је већ била испуњена
Немцима, који су довели и своју родбину и слуге, само да би их било више.
Сви они су извикивали - Хетингера за градоначелника. Пошто сви бирачи,
ипак, нису могли да стану у салу, судија је наредио да изађу у двориште и
да се оделе на оне који су били за Петровића (српскохрватски кандидат) и
оне за Хетингера. Избор је спроведен акламацијом. Српски извештач са
избора пише да, “… иако смо ми били бројнији, а и да се гласало по
закону, ми бисмо однели победу”. Међутим, Немци су, као гласнији,
изгласали Хетингера, што је судија и прихватио. Због тога су Срби и
Хрвати, које су Немци изабрали на друге општинске функције, одлучили да
не приме своја звања, док се овај спор не разреши. 348
Следи период од око шест година за који нема података о
градоначелницима, све до 1873, када се у том својству помиње Паја
Филиповић. 349
Из записника са једне седнице заступства општине Рума од 9/21.
децембра 1875. године може се закључити да је градоначелник био
345

Carl Bischof, нав. дело 147; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206
“Напредак”, 1864, 79
347
Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија
348
“Застава”, 1867, 117
349
Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија
346
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Стеван Димитријевић, који је, на истој седници, функцију уступио Паји
Филиповићу. 350 Паја Филиповић се као градоначелник Руме помиње и
током 1876. године. 351
Паја Филиповић је на тој фукцији остао до 31. маја 1881. године. 352
Према записнику са седнице заступства од 3. јуна 1881. године, за
начелника и подначелника трговишта Рума једногласно су изабрани
Ернест Шпилер и Паја Филиповић, као претходни начелник. 353 Шпилера
као градоначелника, Вилхелм, не наводећи извор, помиње већ 1880.
године. 354
Коментаришући промену на челу града, српска штампа је писала да
су се под управом старог градоначелника улице почеле уређивати и
поправљати тротоари у споредним улицама, док нови градоначелник
(Немац – п. а.) није наставио посао старог, иако добија циглу од печења.
Такође, хусари иду коњима по тротоарима, нарочито у “дољњој пијаци”, те
деца морају да се склањају. Полиција све то види, али не реагује. 355
Шпилер је био градоначелник и 10. септембра 1883. године 356, све
док се исте године није захвалио на овој функцији, на коју је изабран
“млади поджупанијски чиновник” Милан Николајевић. Њему је одмах,
против прописа, повећана плата на 1.000 ф, што је изазвало
незадовољство грађана. Поднета је жалба, али је одбијена. 357 Лист
“Застава” пише да је Николајевић био градоначелник већ половином
августа исте године, када је под његовим председништвом одржана прва
седница Градског заступства. 358 На том положају је остао све до краја
1884. године, када се у једном документу од 5. децембра 1884. помиње као
“бивши начелник”. 359
За наредног градоначелника је изабран Јован А. Ђуричић 360, који је
поднео оставку, из здравствених разлога, 30. августа 1887. године. 361
Као кандидати за новог градоначелника предложени су: Васа
Критовац, Ернест Шпилер, Сима Стајић и Васа Максимовић. Победио је
Васа Критовац са 17 гласова, док су Шпилер и Максимовић добили по
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ИАС, Магистрат..., 1875, фасц. 278 /12
“Застава”, 1876, 189
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ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (Пословни исказ Поглаварства трговишта Рума од
1881)
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ИАС, Магистрат..., 1881, кут. 1.201-2.750
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Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија
355
“Српски глас”, 1882, 12
356
ИАС, Магистрат.., 1883, кут. 951-1.860
Напомена: Вилхелм пише да је 1883. године градоначелник Руме биo Јован Ђуричић.
(Franz Wilhelm, II, хронологија)
357
“Српски глас”, 1883, 48
358
“Застава”, 1883, 131
359
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 7.307-8.200
360
ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 1.001-1.500 (записник Трг. заступства од 25. фебруара 1885)
361
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 30. август 1887.
351
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један, а Стајић два гласа. 362 Избор је обављен 14/26. децембра 1887.
године. Том приликом су били изабрани и други општински чиновници, али
је овај избор био телеграфски обустављен и обављен нешто касније. 363
Васа Критовац је био први човек Руме све до почетка 1892. године.
Њега је, тада, приликом гласања, са резултатом 19:2, победио Сима
Милутиновић. 364
Милутиновића је заменио Коломан пл. Јанчо (Kolomann pl. Jancsó)
1893. године. 365 Он је председниковао наредних пет година.
Наследио га је Франц Грубер, изабран 1898. године, који је на том
месту остао следећих осам година. 366 Од Франца Грубера и 1898. године
почиње модернизација општинске управе, а од 1904, у листу “Немачке
народне новине”, објављују се извештаји са општинских седница. 367
Исти лист је донео вест да је у понедељак обављен избор
градоначелника. Свих 24 присутних заступника, једногласно су изабрали
Фердинанда Ристера. Он је, одмах по избору, дошао у салу, где је дочекан
повицима “Живео”. 368 За Ристерово време обављена је исплата прве рате
за асфалтирање улица (19.907,92 К), постављен је захтев да се Руми
врати градски магистрат, рађена је регулација путева, канала и потока,
обављен је попис становништва... 369
Да ипак није било све како треба, потврђује податак да је 7.
фебруара 1908. године, усвојен предлог Јована Ђуричића да се Ристеру
изгласа неповерење, јер је неоправдано прекорачио неке ставке
општинских расхода и што је многе послове изводио на своју руку, без
претходног одобрења заступства. 370 На следећој седници заступства
одржаној 22. фебруара 1908, за градоначелника је изабран Ђура Стајић, с
тим да до званичног избора Општину води бележник Павле Војновић. 371
Стајић није дуго био градоначелник Руме, јер већ 18. јула 1908.
године, на седници трговишта, на тај положај је, у конкуренцији још двојице
кандидата, једногласно изабран Јован Рогулић, припадник Српске
самосталне странке и ранији градоначелник Ирига и Шида. 372
После Рогулићеве смрти, 11. јануара 1910. године (у 66. години), за
градоначелника је поново предложен Фердинанд Ристер. Том предлогу се
жестоко успротивио заступник Јован Ђуричић – Биорац, тврдећи да
362

ИАС, Магистрат..., седнички записи, 26. новембар 1887 (8. ванредна седница)
“Застава”, 1887, 175, 187
364
ИАС, седнички записи, 12. јануар 1892.
365
Franz Wilhelm, II, хронологија
366
Franz Wilhelm, нав. дело, II; ИАС, Магистрат..., седнички записи, 20. април 1902.
367
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 201
368
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 202 (Deutsche Volksblatt, 17. април 1906)
369
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр. 36, 39/1910; 6/1911)
370
Добривој Митровић, Грађа..., 213
371
Добривој Митровић, Грађа..., 213
372
Добривој Митровић, Грађа..., 213; Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр.
30/1908); Жупанијски извештај, год. 1908, 187
363
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Ристер поседује лиценцу за продају пића и да је он гостионичар, тако да не
може бити градоначелник. Ипак, жупанијске власти су потврдиле овај
предлог и Ристер је 25. априла 1910. изабран за градоначелника. 373
Сличну причу, само са другачијим датумима, наводе лист “Радикал” и
извештаји са седнице заступства. Према “Радикалу”, у уторак, 19. јануара
1910. године, требало је да се обави избор градоначелника у Руми, али
није било потребне две трећине заступника, те је избор одложен. 374
Одржан је у недељу, 24. јануара, када је за градоначелника изабран
Фердинанд Ристер. Приликом гласања, осморица заступника – Срба, били
су уздржани. Они су уложили приговор против избора Ристера, јер је он
“крчмар” и као такав, по закону, не би могао да буде градоначелник. Тим
пре, јер је већ био на том положају, пре Рогулића, и није показао никаквих
ванредних способности, штавише, “Рума је у то време била попут села”.
Насупрот Срба, лист тврди да су Немци гласали из пангерманских идеала,
а не због саме Руме. 375 У извештајима са седница заступства наводи се да
је Ристер поново изабран 5. фебруара, са петнаест гласова “за” и осам
“против”. Јован Ђуричић је ставио “утук” (жалбу), зато што Ристер има
дозволу неограниченог точења пића и што је председник точионичарске
задруге у Руми, којој је Општина поверила убирање откупљеног права
пореза на пиће за 1910. 376
Ристер је умро од срчаног удара 18. августа 1911. године. 377 На
седници општинског већа 12. јануара 1912. године, за градоначелника је
изабран Хајнрих Август Фолтман (Румљанин протестантске вере). Он је,
као и Ристер, истовремено био и командант Добровољног ватрогасног
друштва. На тој седници заступник Стајић је предложио оснивање Реалне
гимназије у Руми. 378 У Фолтманово време је изграђена стаза од камена до
железничке улице, одржан је скуп карпатских Немаца, на коме је
присуствовало око 1.000 учесника, дочекан је бискуп др Крапац, извршена
електрификација Руме из митровачке електране. 379
Када је опет дошло до напетости у односима између градоначелника
и скупштине, Фолтман се повукао и, 23. јануара 1914. године, на чело
општине је изабран Томас Крeнајз (Thomas Kreneis), са местом боравка у
Карловцима. 380
У последњој години мира, 26. марта 1914, на овај положај је изабран
Ђура Стаић. 381
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Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр. 18/1910); “Радикал”, 1910, 1
“Радикал”, 1910, 2
“Радикал”, 1910, 3
376
Добривој Митровић, Грађа..., 214
377
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр. 33/1911)
378
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 206 (Deutsche Volksblatt, бр. 3/1912); Добривој Митровић,
Грађа..., 215
379
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 207 (Deutsche Volksblatt, бр. 51, 19/1912; 19/1913)
380
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 207 (Deutsche Volksblatt, бр. 5/1914)
381
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 207 (Deutsche Volksblatt, бр. 13/1914)
374
375
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Последњи изабрани градоначелник до 1918. године био је Ладислав
Јанчо. 382
***
Смањивањем и нестанком утицаја властелина на општинске
послове, општинске надлежности су у великој мери проширене. То је
повлачило и постављање већег броја општинских чиновника.
Већ према периоду који се посматра, у румској општини су постојале
многобројне службе, надлежне за одговарајуће општинске послове. Током
времена су мењале називе и, углавном, се разгранавале. У целини,
општински чиновници, поред градоначелника, били су следећи: заменик
градоначелника, бележник 383, благајник (уједно и благајник сиротињског
протуставник
(надлежан
и
за
сиротињско
повереништва) 384,
повереништво) 385, адвокат и актуар сиротињског поверенства, које је
плаћала Општина, писар 386, дневничар, водитељ уруџбеног записника,
општински
канцелиста, економ 387, оврховодитељ (достављач) 388,
послужитељ, краљевски јавни бележник 389, мерник (варошки инжењер) 390,
баждар 391, конакар, редари, добошар, гробари, навијачи сатова на
црквама, нажигач фењера, дудар 392, стрвинар, цестар 393, поштар 394,
црквено, здравствено и школско особље...
Имајући у виду многобројну архивску грађу која се односи на разне
прекршаје и друге противзаконите радње Румљана, као и на међусобне
парничне поступке, пособно треба истаћи улогу месног судије, као једног
од општинских чиновника. Он је, заједно са својим замеником и
“присежницима” (поротницима) пресуђивао у судским споровима.
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Franz Wilhelm, нав. дело, II, 415
Душан Грковић, бележник, са платом 800 ф. (ИАС, Магистрат..., 1877)
Мојо Сиглер, благајник, са платом 700 ф. (ИАС, Магистрат..., 1877)
385
Коста Младеновић, протуставник, са платом 500 ф. (ИАС, Магистрат..., 1877)
386
Сава Филиповић и Коста Трифуновић, писари, са платом по 400 ф. (ИАС, Магистрат...,
1877); Петар Младеновић, писар. (ИАС, Магистрат..., 1879. и 1880/198)
387
Јозеф Вист (Josef Wist), економ, са платом 200 ф. (ИАС, Магистрат..., 1877)
388
Јозеф Пинтер, достављач, са платом 200 ф. (ИАС, Магистрат..., 1877)
389
У Руми је краљевско јавно бележништво основано 1864. године, а то звање је поверено
адвокату др Стевану Димитријевићу. (“Напредак”, 1864, 127)
390
Тома Округић, трговишни мерник (ИАС, Магистрат..., седнички записи, 1903); Јован Хариш,
општински мерник (ИАС, Магистрат..., 1912, кут. 2.044-4.480)
391
У Руми је (као и у Илоку, Вуковару, Иригу и Черевићу) 1881. године установљен баждарски
уред (нека врста баждарског котара), уз захтев да се набаве одговарајуће баждарске
справе. (ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 202-1.200, допис Поджупаније од 24. јануара 1882);
до тада је у Општини постојао баждарски повереник, а то је 1879. године био Васа
Филиповић. (ИАС, Магистрат..., 1879. и 1880/198); године 1888. варошки баждар био је
Александар Грубер (Alexander Gruber), који је пријавио Јоцу Богдановића због неисправног
кантара. (ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000). Баждарски уред је почетком XX века
био у кући Александра Грубера. (ИАС, Магистрат..., седнички записи, 1903)
392
Милош Јанковић, дудар (ИАС, Магистрат ..., седнички записи, 1886-1892)
393
Паја Стојковић (или Гаја Стојановић), цестар. (ИАС, Магистрат..., 1879)
394
Јован Радомановић, поштар (ИАС, Магистрат..., 1878)
383
384
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Доставница о предаји општинског материјала
У документима Румског магистрата, као месни судија у 1884. години,
помиње се Александар Ковачевић, који је тада дао оставку, а уместо њега
је изабран Јован Богдановић. 395 Исте године, Земаљска влада у Загребу је
потврдила избор Јована Дудића за месног судију, а Исидора Павловића за
његовог заменика. 396 Седнички записи из 1887. године констатују избор
Сигмунда Фурјаковића за месног судију, његовог заменика и 40 чланова
пороте. Он је заменио Јована Дудића. 397 Почетком века, као судијa се
помињe Јозеф Серваци, изабран 1902. године 398, а 1905. су изабрани
Јозеф Серваци, за судију, Димитрије Пазарски, за заменика и нових 40
поротника. Они се, у том својству, помињу и 1908. и 1914. године. 399
Како су изгледали чиновнички радни прибор и канцеларија види се
из инвентара насталог приликом предаје “писарне” у Руми новом писару,
Мити Гавриловићу. Том приликом су констатовани следећи предмети и
канцеларијски инвентар: затворени писаћи сто са "повлакама", једна
мастионица са пескачом и тањиром, једна машињара (сонице), гвоздена
полица за пера, два свећњака са свећама, једне маказе, два притискивача
за акта (један од туча, а други од земље), календар за 1884. годину, слика
395

ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 303-900
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 6.604-7.300
397
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 30. август 1887.
398
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 28. јули 1902.
399
Добривој Митровић, Грађа..., 212
396
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цара Фрање, слика Кушевића, један земљовид, земљовид Хрватске и
Славоније, једна столица (фотеља), двокрилни ормар за умивање, један
степулт, канабе, вешало за одело, штап са торбом, лењир... 400
Из архивске грађе, богате пописима општинских звања, службеника
и њихових примања, као илустрација, следе изводи из неколико оваквих
докумената. Називи служби су дати у оригиналним називима. Такође, овом
приликом, неће бити наведено школско и здравствено особље, о коме ће
се говорити у одговарајућим поглављима.
Према “примедби” високе Краљевске земаљске владе, све док
финансијске прилике у трговишној општини не дозволе, установљава се
привремени статус особља Румског магистрата и њихових плата: начелник
– 800 ф (годишња плата), подначелник – без плате, редарствени
повереник (капетан) – 700 ф, магистратски већник – 700 ф, четири
магистратска већника – без плате, бележник – 700 ф, благајник – 700 ф,
протуставник – 500 ф, вођа полиције – 400 ф, два писара – по 400 ф,
достављач (оврховодитељ) – 200 ф, послужитељ – 120 ф. Такође,
одобрени су и издаци за: одвјетника сиротињског повереништва – 240 ф,
економа – 200 ф, десет редара – по 150 ф, наредитеља претпреге и
страже – 120 ф. Службе од “одвјетника до предпреге и страже” су унапред
погођене, и њиховим носиоцима не доносе право на стални приход из
општинских средстава. Са тим у вези било је и предлога да се неке од
ових служби споје са другима, као економ са достављачем, или
наредитељ претпреге и страже са редарима и вођом полиције... У Руми,
11. априла 1877, у потпису поджупан Будисављевић и владин
повереник. 401
Следећи попис општинског особља датира из 1881. године. Поред
начелника, општински службеници су били: Данило Секулић, управник
капетаније (од 1. јануара до 25. јуна) и сенатор (целе године), Сава
Филиповић привремени управник капетаније (26. јун – 31. децембар),
Душан Грковић, бележник (1. јануар – 25. јун), Паја Филиповић,
привремени бележник (1. септембар – 31. децембар), Мата Валетић, писар
(до 30. јула), Сава Филиповић, писар, Лаза Надбантић, дневничар (1. јул –
31. август), Сигмунд Хумвалд (Sigismund Humwald), водитељ уруџбинског
записника (1. август – 31. децембар), Андрија Камбер, дневничар, Јован
Бадуловић, дневничар (15. септембар – 31. децембар), Вјекослав (Алојз)
Шиндлер (Alois Schindler), дневничар, Васа Филиповић, баждар, Коста
Младеновић, благајник, Миша Димитријевић, протуставник, Мита Јекић,
вођа полиције, Ћира Макевић, економ, Стефан Николић, оврховодитељ,
Добривој Андријевић, конакар... 402
Општински чиновници, и поред заклетве, нису увек ревносно и по
пропису, обављали свој посао. Због тога је њихов рад провераван од
400
401
402

ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 903-2.140
ИАС, Магистрат..., 1877, кут. 2.001-4.500, 157/8 (деловодни број 3.448)
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200
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инспекцијских служби, које су у сумњивим случајевима спроводиле истрагу.
Уколико би се кривица доказала, они су отпуштани из службе и кажњавани.
Тако је Градско поглаварство 1882. године тражило од Владе да се
попуне места варошког капетана, бележника и писара, јер су исти
отпуштени из службе. Против њих је поднео тужбу велики жупан Јулије
Бубановић. Капетан Ђока Живановић је окарактерисан као неспособан за
службу, јер има сифилис. 403
Градоначелник Јован Ђуричић је запазио да чиновници Румског
магистрата не долазе на време на посао, а да одлазе пре времена.
Такође, убудуће, неће више дозвољавати да му “досађују са допустима” и
наређује да све ове недостатке треба елиминисати под претњом глобе. 404
Године 1888. у Митровици је спроведена истрага због проневере
против градоначелника (у то време вероватно бившег – п. а.) Јована
Ђуричића, секретара Мите Ђорђевића, физика Душана Диме, писара
Славка Младеновића и Јове Филиповића, као и оврховодитеља Пере
Кракојевића. Они су осумњичени за проневеру, али нема података да ли је
њихова кривица и доказана. 405
Неколико румских општинских чиновника су током целе 1892. године,
били на тапету српске штампе. Најпре је помињан Аца Циковац, који је
“изазивао скандалозне сцене” и нанео велику штету Добринчанима. О
његовом понашању је упознат и котарски предстојник Ђорђевић. Истим
Добринчанима, “штету и јаде” наносио је и оврховодитељ Магистрата, Аца
Живановић, од раније познат по “неморалном животу”. Он фалсификује
документе, прима мито, учествује у крађи трговачке робе, опија се, “лола је”.
Познат је као “опасан варалица”, који је оштетио и “финансијски ерар” и
народ. Преварио је и упропастио једног румског трговца. И раније су се
грађани жалили на његове проневере. Познато је и да је пет година провео
у затвору у Лепоглави. Зато писац текстова поставља питања: “ко се прима
у службу у котарској области?”, “где су новци?”, “где је 600 форинти?”. За
одговорне се сматрају котарски предстојник Ђорђевић и градоначелник
Сима Милутиновић – Тута, који га и држе на том месту. Котарском
предстојнику се препоручује, да се “не прави невешт”, те да се ослободи
“неваљалаца и смутљиваца”, као што је Живановић. 406
Много горе су прошли Стаја Кошчићарић, бивши канцелиста и Раде
Гаћеша, оврховодитељ, који су проневерили новац окружне благајне и
војно-опросне таксе. Први је осуђен на три, Гаћеша на две године тешке
тамнице. 407
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ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 202-1.200 (концепт дописа од 22. јануара 1882)
ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 1.500-2.009
ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000
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“Застава”, 1892, 33, 38, 66, 107
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Izveštaj o stanju javne uprave u županiji Sriemskoj za 1912, Vukovar, 1913, 148 (у даљем
тексту Жупанијски извештај, год. 1912)
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Криминал и јавна безбедност

Судећи по количини архивске грађе на ову тему, одржавање јавне
безбедности је био један од приоритета општинске управе. Надлежне
институције су биле затрпане многобројним тужбама и пријавама. Највише
су се тужили сами грађани, и то једни на друге. Такође, било је доста
полицијских пријава против прекршилаца закона, нарушилаца реда и
мира. Иако је било и прекршаја који се карактеришу као тешки (убиства,
крађе, силовања, проневере већих сума државног новца), ипак, највише је
оних као што су: туче и насилничко понашање 408, пољски прекршаји,
недозвољена трговина, поседовање оружја, повреда државне и приватне
имовине (сеча стабала поред путева 409), конкубинат, вређање званичника
и других лица, неморално понашање (“изазивање јавне саблазни”),
скитничарење, боравак у месту без боравишне дозволе и путовање без
исправа (“клатарење без исказнице”), ремећење јавног реда и мира
(“пијанчење”, “лармање”), уједи паса, неодржавање хигијене (смеће и
блато пред радњом, кућом и у близини суседне куће), држање отворене
408
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Јулијана Земплењи (Juliana Zempleny) се жалила властима да је муж Емерих злоставља и
не сме да се врати кући. (ИАС, Магистрат..., 1884)
За свако угрожавање јавне имовине, као што је сеча или оштећење дрвећа поред пута
плаћала се глоба. Тако је 1878. Јаков Лajполд (Jakob Leipold) платио 14 форинти глобе у
корист “убошке закладе” у Иригу и “цестограђевног буџета” у Руми, зато што је оштетио
или посекао дрвеће поред пута Рума – Ириг. (Збирка ЗМР, инв. бр. 61)
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крчме “по целу ноћ”, ловни прекршаји, непријављивање стоке приликом
пописа, непохађање школе…
Општи грађански законик, који је у овим крајевима ступио на снагу
1853. године, установио је неприкосновеност приватног власништва, а на
пољу привреде економски либерализам. Из тога произилази и став
Казненог закона да злочин представља и крађа покретних ствари
вреднијих од 50 форинти. Кривично право је регулисано Казненим законом
о злочинствих, преступцих и прекршајих из 1852, са допунама из
1870/72/75/902. Њиме је прописана смртна казна за велеиздају, дела
против владара, убиство, а у случају преког суда и за буну, разбојништво и
друге мање прекршаје. Блаже казне су тамница, затвор, новчане казне,
конфискација имовине, изгон. Ту су и казне за “диоништво и дружтвих
потајних или забрањених”, “понижавање уредаба што их издају власти”,
“потајна и недопуштена дружтва”, као често помињана прекршајна дела у
овом Закону из 1852. 410
За безбедност становништва Руме и околине бринуло је “редарство”
састављено од десет редара, на челу са капетаном. У архивској грађи се,
седамдесетих година XIX века, помињу следећи редари или пандури: Паја
Мирковић, Антон Јос, Јован Лукић, Михаил Вагнер, Јоза Штимац, Јован
Крстић, Јаков Б(М)аз, Ђорђе Мијајловић, Паја Бенчић, Тома Мразовић,
Стеван Кулић, Паја Јосимовић, Добривој Андрејевић, Матија Пфлуг
(Mathias Pflug), Мита Јекић, вођа полиције... Том приликом је често
констатовано њихово морално понашање (добро, одан пићу...).
У току ноћи ред и мир у граду су чувале ноћне страже. Чиниле су их
по два стражара, који су патролирали по одређеној путањи, свако у својој
улици, у времену од 21 до 2 сата ноћу. Њих је постављао “фиртелмајстер”
и њихова имена уписивао у књигу, те се лако могло проверити када је ко
био дежуран. Поред њих, постојала је и контролна патрола под командом
наредника, која је обилазила неколико улица и пазила да свако буде на
свом месту. 411 “Редарствена ура” (полицијски час) је била у 10 сати увече.
Пандури нису увек били ревносни у служби и понекад су
прекорачивали своја овлашћења. Из маја и јуна 1883. године датира
неколико жалби на понашање редара Јована Јосимовића, Андрије,
Штимца, Јакоба Шофа (Jakob Schoff) и Стјепана Михајловића, које је
Магистрату упутио редарски надзорник. У једној притужби Јосимовић се
оптужује да је позајмио новац од “сумњивца” Милоша Петровића, говорећи
да се не боји “својих поглавица”. Наводи се да “када оде у поље, он не
обавља своју службу, за коју је добро плаћен, већ оде кући и бави се
својим пословима”. Све у свему карактерише се као непоуздана и
“погибељна” особа. Надаље, када су он и Штимац, 26. маја исте године,
послати у поље, вратили су се у насеље и пијанчили идући од крчме до
крчме, а онда се бесомучно возили својим колима по граду и пуцали из
410
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Dr Ferdo Čulinović, нав. дело, 155-156
ИАС, Магистрат..., 1881, кут. 1.201-2.750 (извештај Капетаније од 1. јула 1881)
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пушака по Великом сокаку (Главна улица). На оне који би им се
успротивили, уперили би пушке, галамећи да им није стало до њихове
службе. Вероватно би и употребили оружјe у крчми Марије Бајаловић, да
их нису савладaли други редари. Два дана касније, Јосимовић је упао у
редарске просторије и од редара Боже Радића отео пиштољ. Излетео је у
двориште, испалио цео шаржер и удаљио се у непознатом правцу. Због
свега, у циљу очувања угледа месне полиције, надзорник је тражио да се
Јосимовић и Штимац отпусте из службе, до које им, како кажу, ионако није
стало, а да се Михајловић казни, због напуштања радног места и
пијанчења. Слично се понашао и пандур Шоф, који је у пијаном стању
правио неред по редарској соби и вређао капетана. 412
На сличне неправилности у раду полиције, а са њом у вези и
локалне власти, критике су стизале и из штампе, наравно опозиционе, и
увек у некој конотацији са политичким супарништвом. Пример за то је,
између осталих, и један опширан чланак у листу "Застава" о догађају из
1897. године, “каквог до сада није било”. Аутор чланак започиње
констатацијом да је сигурност становништва у Руми “пала на нулу”. “Нема
ни осам дана”, а већ се причало по месту да су злочинци “прокопали”, а
нису ухваћени. Непосредно пре тога је јављено како су прокопали Завод за
штедњу, а после осам дана и немачки “форшус ферајн”, такође на
Главном сокаку и на најживљем месту. Исте ноћи су вешто прорезали
врата код “сироте” удове покојног Стефановића и када ништа нису нашли
скинули су јорган са девојке и побегли. “Опет чујемо јутрос да су ноћас код
ратара Јована Јовића и Аднађевића прокопали и нешто сиротиње однели.”
Ако нема новца, лопови иду и на ствари. Иако би овакве провале требало
одмах пријавити полицији, ипак “чивутарија” не пита за порекло ствари,
већ купују иако је крадено. Жалосно је да се то деси и поред дванаест
полицајаца и једног комесара. После закључка да “риба од главе смрди”,
следе негативна карактеристика комесара. Каже се да је он глуп и помало
сулуд човек. Као доказ се наводи догађај од суботе увече, када се око 10
сати Дамјан Грчић враћао кући од своје сестре идући Главним сокаком. На
пијаци су га сусрели и зауставили полицајци, питавши га ко је и где иде.
Пошто су се уверили да је поштен и миран човек пустили га да иде даље.
Међутим, преко пута у једној кафани седео је комесар, који је, када је
спазио Грчића, наредио полицајцима да га доведу код њега. После истих
питања о идентитету и послу којим иде, без разлога га је послао у затвор.
Старац га је претходно замолио да не прави “комендију” и да се у још
отвореним кафанама, где седе трговци, распита о њему. “Какви трговци,
њих да питам. У затвор с њим”. Тако је један “поштени
шездесетдвогодишњак завршио у затвору.” Аутор скида кривицу са
полицајаца који су ову наредбу спровели, и чак се зачудили наредби свог
шефа. За овај догађај су сутрадан чула и два бивша заступника, трговци
Никола Ђуришић и Јован Ђуричић Биорац. Они су отишли код начелника
места и распитали се што је затворио невиног човека из обести. Начелник
их је, међутим, упутио да га туже суду. Грчић је после био и код котарског
412

ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 1.861-2.700
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предстојника да пријави овај поступак полицијског комесара и да га тужи
због нанете срамоте, а најавио је и даље кораке ради задовољења
правде. 413
Ту је и случај једног трговачког путника, који је послат са задатком да
у Срему организује банку “Славија”. Он прича како је на тим својим
пропутовањима више пута свраћао у Руму, како ради посла, тако и “ради
свратишта и пристојног живота”. Наиме, у сремским селима није било
места где би се могло пристојно јести и преноћити. У тим приликама је
упознао многе “одличне” Румљане, као и они њега. Познавала га је скоро
цела Рума. Само полицијски оберпандур није нашао за сходно да га
позове и провери ко је и шта ради овде, иако му то налажу правила и
дужност. Са жаљењем констатује да у Руми нема тога, као у другим
местима, да гостионичари морају да пријаве сваког “пасажера” који код
њих одседа, да би се у случају потребе дотична особа могла лако пронаћи.
Тек после два месеца од његовог боравка у Руми, оберпандур је послао
полицајца по њега да га легитимише. “А шта је он радио пуна два
месеца?” 414
Као један вид сузбијања криминалног понашања у Руми и околини
биле су прописане превентивне мере, предузимане од стране надлежних
општинских органа. У ту сврху су спровођене редовне контроле крчми и
гостиона, прегледане путне и друге исправе лица која нису били
становници Руме, а нарочито цигана и просјака 415, обављана је присмотра
локалних беспосличара, скитница и особа са криминалним досјеом,
организована погранична служба на прилазима граду и стража на местима
масовног окупљања 416.
Ово најбоље илуструје једна општинска Одлука 417 из 1884. године о
држању крчме за сваког гостионичара понаособ. Одлука је је садржавала
услове под којима се могло крчмарити, продавати топлија и хладнија јела,
обезбеђивати коначење и држање фијакера пред крчмом. Услови су били
следећи:
1. Крчма се може држати отвореном до 21 час, после тога се
морала тражити посебна дозвола од Магистрата.
2. Ценовник јела, пића, преноћишта и подвоза, као и ова Одлука
морали да буду постављени на видном месту у крчми.
413

“Застава”, 1897, 4
“Застава”, 1897, 107
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Мита Томић из Руме је тражио дозволу за просјачење током 1887. године, јер је био
сасвим немоћан и није могао “ни по сувом грунту ходати и просјачити”, а поготово у време
када настану блато и зима “па од глади и зиме скапавам”. Успут је тражио и одело и
новчану припомоћ. Његова молба је одбијена. (ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 3.502-4.500)
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Градоначелник Милан Николајевић наредио је редарима да пазе да се на пијаци, нарочито
свецима и недељом, не задржавају гомиле беспослених сељака, те да их у том случају, у
интересу јавног промета, уклањају и кажњавају. (ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 303-900
(Наредба од 2. фебруарa 1884)
417
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 6.604-7.300
414
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3. На улазу у крчму морао је да буде упаљен фењер, а и просторије
у крчми су требале да буду осветљене.
4. Власник је био одговоран за ред и мир у крчми и сигурност
гостију и њихове имовине. Такође, морао је да пријави запослено особље.
5. Било је забрањено служити госте испред крчме, држати кола
испред и угошћавати сумњиве особе.
6. Странци су морали да буду пријављени именом, презименом и
занимењем, а требало је и забележити одакле путују, куда иду, колико
остају, какве исправе имају и сваке суботе те податке достављати у
Магистрат. Ово је нарочито важило за сумњиве ообе.
Казна за прекршај ове Одлуке била је од 5 до 100 форинти или
затвор до 14 дана, а ако се прекршај понови, власнику је претио губитак
дозволе за бављење овим послом.
На слично се односи и Наредба градоначелника Ђуричића, од 22.
септембра 1886, да фијакери морају ноћу да возе са фењерима, а крчме
са улице, као и шупе до улице поред којих пролазе кола, такође морају
бити осветљене. Али, пошто се нико не држи овог прописа наређује се да
овакви случајеви убудуће морају да се пријављују. 418

Дозвола пребивалишта
418

ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.202-4.850
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Постојале су листе сумњивих особа из Руме, које су биле посебно
надзиране. Оне су морале да буду у својим кућама у времену од сумрака
до свитања, да се јављају редарству у било које доба када их оно позове и
слично. Из 1881. године датира један попис сумњивих особа из Руме, који
су били под присмотром због различитих разлога: “опасан због крађе”,
“злочин убиства”, “убица”, “опасан по иметак”, “скитница ноћни”, “прекршај
јавне сигурности”… Већина њих су били осуђивани, или се још налазе у
затвору. На списку се налази чак педесет двоје таквих лица 419.
Крајем XIX и почетком XX века, као једно од перспективнијих места у
овом делу државе, Рума је била одредиште или пролазна станица многих
путника намерника. Углавном су долазили ради трговине, учења заната
или у посету рођацима и пријатељима. Ипак, било је и оних чија је појава
одмах упадала у очи грађанима и властима.
Један такав случај забележен је почетком јула 1885. године, када је у
Руми ухваћен, и под пратњом спроведен у Митровицу, сумњиви Турчин по
имену Ахмед Османовић. Код њега је пронађена знатна сума разног новца
(“14 наполеона, 2 империјала, 38 цесарских дуката, 3 међидије – 2 сребрне
и 1 аустријска, 2 међидије, 38 форинти у банкама, 17 међидија златни, 28
форинти сребрних, 1 међидија”). 420
Слично је било и са три јерусалимска калуђера, који су се у Руми
затекли 1884. године, у сакупљању милостиње. Пошто за то нису имали
дозволу, у складу са законом, преко Београда су отпремљени у завичај.
Узгред, изгледа да калуђери само у Руми нису добили дозволу, јер се
писац, начелник Николајевић, жали Влади како се остале области, па чак и
град Загреб, не понашају доследно и не поштују закон по овом питању. 421
Није удовољено ни молби Тривуна Хрваћанина, који се у Руму
преселио из Босне 1864. године, и у њој боравио све до 1876, где је
“ваљаним радом кору хлеба заслуживао”. Када је 1876. године избио
устанак Срба у Босни, придружио се својој браћи у борби за слободу и био
рањен у сукобу са Турцима. Пошто је због тога постао неспособан за рад,
све до 1882. се издржавао помоћу дарежљивих Румљана, а од 1882. од

419

То су: Марко Војчанин, Сима Јанковић, Паја Јанковић, Лазар Јанковић, Ранко Јанковић,
Милош Војчанин, Новак Војчанин, Јова Зита, Андрија Штимац, Јозеф Граф (Josef Graf),
Андрија Геслер (Andria Gesler), Павле Јекл (Paul Jekl), млађи, Живан Лукић, Петар Столић,
Јован Вујанић, Миливој Радић, Милош Радић, Андрија Косар, Игњат Енгл (Ignatz Engl),
Адам Тачковић, Јозеф Мајер (Josef Mayer), Јакоб Франк (Jakob Frank), Антон Клајн (Anton
Klein), Ђура Варју, Петар Хохвалд (Peter Hochwald), Паја Јанковић, старији, Паја Јанковић,
млађи, Јован Јанковић, Јован Војчанин, Дамјан Војчанин, Урош Момчиловић, Стеван
Симић, Тоша Савић, Урош Савић, Стеван Савић, Петар Гуњак, Никола Максимовић,
Светисалв Лукић, Сава Милутиновић, Миливој Милутиновић, Стеван Милутиновић,
Михаел Чечковић, млађи, Моцил Чечковић, Јова Ђурђевић, Коста Аднађевић, Милош
Петровић, Васа Лукић, Јаков Лукић, Радивој Радић, Стеван Милинковић, Аксентије
Селенић и Алекса Лукић. (ИАС, Магистрат..., 1881, кут. 1.201-2.750)
420
ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 3.601-4.401 (Рума, 2. јули 1885, Nо 4.063)
421
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 3.801-5.200
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“браће” у Београду. Овом приликом (1887) је тражио помоћ од града, али је
одбијен. 422
Вођене су и евиденције особа сумњивог морала и оних који живе у
конкубинату. Неки од најдрастичних прекршаја уперених против јавног
морала били су следећи:
Јулија Мохачи, супруга абаџије Јефрема Мохачија, идући својој кући
(ка оборима Мите Ђорђевића), око 11 часова 12. фебруара 1883. године,
на путу код гробља видела човека како стоји код јендека и мокри. Био је то
Петар Лукић, син Раје Лукића. Прошла је поред њега, али ју је он стигао и
питао нешто на српском језику, што није разумела. Када је по његовој
мимици схватила о чему се ради, почела је да виче и да бежи. Када ју је
сустигао, ставио јој је руку на нос и бацио на оближњи пласт сена, где ју је
силовао. Почетком априла га је поново видела где оре башту са неким
људима. Послала је ћерку да сазна ко је он и где живи. Испоставило се да
је становао близу гробља, али је током саслушања он све порекао. Из
документа није познато како је овај случај завршен. 423
Док је била на гробу своје ћерке Шане Исајловић, пред Ружу Лукић је
изашло “више момака”, који су је почели исмејавати и “срамоте говорити”.
Један од њих је чак скинуо и гаће и заиграо на гробу. Дотична је касније
изјавила да је међу њима препознала Васу Секулића, Николу Аднађевића
и Митра Мелановића. 424
Године 1887. Аврам Филиповић, “грошићар”, кажњен је са две
форинте, јер је јавно мокрио по улицама и тиме изазвао саблазан
мештана 425, а 1889. године, деветнаестогодишња Ержа Ростош и Лина
Молнар стављене су у општински затвор због блудног живота и
“беспосленог клатарења” 426.
Већ према врсти и карактеру кривичних дела и прекршаја, њихови
извршиоци су у Руми кажњавани новчаном глобом, затвором *, пленидбом
имовине и њеном продајом на лицитацији, прогонством из насеља...
И поред организоване безбедносне службе, извештаји Сремске
жупаније су констатовали значајан број случајева кршења закона и
прописа на подручју румског котара, наводећи, из године у годину, њихов
укупан број према врсти прекршаја. Године 1894. било је два убиства,
једно “уморство”, два самоубиства и девет смрти услед незгода. 427
Следеће године било је седамнаест случајева насилне смрти: два
самоубиства, три убиства и несрећним случајем је страдало дванаест
422

ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1.321-2.700
ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 951-1.860 (Рума, 3. април 1883, Nо 1.429)
424
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 3.502-4.500
425
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320
426
ИАС, Магистрат..., 1889, кут. 1.502-2.800
*
У Руми је постојао и затвор, смештен у општинским просторијама. Затворска казна се могла
откупити по тарифи од 5 форинти за један дан затвора.
427
Жупанијски извештај, год. 1894, 270
423
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особа (десет мушкараца и две жене). 428 Исте године констатовани су
следећи прекршаји: непохађање школе (264 особа), пољско редарство
(423), задружни кућни запт (8), ноћна паша (62) и остало (47). Од тога је
105 особа ослобођено, укором је кажњено 301, затвором 471, а глобом 463
лица. Укупно је од глоба наплаћено 995 форинти и 50 новчића. 429 Године
1900, у румском срезу је било 177 прекршаја непохађања школе, 434
прекршаја Закона о пољском редарству, 11 задружног кућног запта, 43
ноћне паше и 107 других прекршаја. Укупно 772 прекршаја, што је мање
него у другим срезовима. Оптужбе је ослобођено 134 лица, укорено 336,
спроведено у затвор 262 и оглобљено 284. 430 Највећи број прекршаја се
дешавао у годинама пред Први светски рат. Тако су 1913. године у
румском срезу спроведени следећи “казнено-редарствени поступци”:
шумска штета (609), Закон о лову (3), пољско редарство (629), Обртни
закон (42), цестовно грађевни ред (7), Закон о ветеринарству (9), остали
прекршаји (3.972). Наплаћено је 1.705 форинти од глоба. 431
Новац од глоба због прекршаја ишао је у разне “закладе” (фондове,
задужбине), као и за “обртне и науковне сврхе”. Током 1885. и 1886. године
наплаћено је доста глоба због прекршаја “пољског редарства” почињеног
још 1873. године, а сав новац је отишао у корист “Културне закладе”. У јуну
1885, глобе су наплаћене од следећих особа: Андрија Гинер (Andria
Günner) - 1 ф, Паја Ракош и друг - 12 ф, Коста Јефтић и друг - 2 ф, Теја
Селенић - 1 ф, Јован Лукић - 1 ф, Данијел Тромбаум (Daniel Trombaum) и
друг - 2 ф, Живан Станковић - 50 новч., Jозеф Поли (Josef Polly) - 1 ф,
Себастијан Вагнер (Sebastian Wagner) - 50 новч, Петар Милинковић - 50
новч., Живан Станковић - 50 новч., Лука Вујић - 1 ф, Јозеф Борнбаум (Josef
Bornbaum) и друг - 1 ф, Кузман Михајловић - 3 ф, Павле Буновић - 1 ф,
Јозеф Миних (Josef Minich) - 1 ф, Јозеф Линстнер - 1 ф, Јаша Томић - 1 ф
и Миша Критовац - 1 ф, укупно 32 форинте. 432 У периоду од 30. јуна до 31.
децембра 1886. године, због прекршаја пољског редарства глобе су
наплаћене од 42 особе. 433 Од глоба наплаћених за разне прекршаје
(против сигурности, шумског власништва, Закона о лову, Обртног закона,
пољског редарства, културних наредби, регалног права, служинскога реда,
цестовног редарства, ћудоредно редарствених прописа, млинарског реда,
виноградарског реда, месног редарства, Ветеринарског закона) у румском
котару уплаћено је 242 форинте и 50 новчића у корист “Убошке закладе”,
636 форинти 50 новчића у “Закладу за промицање господарских сврха”, у
“школске закладе” 911 форинти и 50 новчића и у “ветеринарске закладе”
68 форинти и 59 новчића. 434 Следеће, 1895. године, новац од глоба у
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Жупанијски извештај, год. 1895, 236-237
Жупанијски извештај, год. 1895, 216
Жупанијски извештај, год. 1900, 226-227
431
Жупанијски извештај, год. 1912, 300-301
432
ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 4.502-5.846
433
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320
434
Жупанијски извештај, год. 1894, 204-205
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износу од 405
господарства”. 435

форинти,

отишао

је

у

“Закладу

за

промицање

Што се тиче конкретних случајева разних врста преступа, из обиља
података биће наведени само најкарактеристичнији случајеви.
У периоду крајем XIX века постојала је забрана ношења оружја без
дозволе. Ко би се нашао са таквим оружјем, бивао је ухапшен, као што је
био случај са Лазом Томићем, чобанином из Руме. Код њега су 1878.
године стражмештер патроле Људевит Кајзер (Ludvig Keiser) и оружник
Иван Сигећан, на воденици Бадњачи, нашли “једноцеви пиштољ”. Пиштољ
му је заплењен и, као и у сличним случајевима, продат на лицитацији. 436
Један од најчешћих случајева кршења закона биле су крађе и
проневере. Децембра 1878. године догодила се крађа у Краљевском
порезном уреду у Руми. Крађу је открио надзорник Уреда и одмах
обавестио свог председника Ивана Томичића, порезника. Овај је случај
пријавио краљевском котарском судији Млађеновићу. Након увиђаја,
утврђено је да је провалу извршио неко ко је добро познавао зграду, њене
просторије и начин рада у овој установи. Констатовано је да није било
много трагова насиља, осим разбијених прозора са улице, који су
вероватно отворени изнутра па разбијени. Из порезниковог стола, који је
обијен, узето је 1.700 форинти. За ову провалу су осумњичени извесни
официјал Бранковић и оврховодитељ Марић, али према доступним
подацима њихова кривица није била доказана. 437
Порезни уред је још једном био нападнут током ноћи између 20. и 21.
августа 1885. године. Провалници су избушили зид и кроз њега покушали
да уђу у просторије Уреда. Међутим, када су већ били при крају свог посла,
конце им је помрсила Јеца Андријевић. Она се пробудила на лавеж паса и
почела да виче у помоћ, на шта су се лопови разбежали. Њихов идентитет
није утврђен. 438
Честа мета лопова била је и поштанска служба. Године 1910. је
украден поштански лист са 7.500 К. За овај злочин је осумњичен
поштански послужитељ, али је чиновник Зибар, као одговорно лице
положио кауцију за несталу своту. 439
Митровачки судбени стол је 2. марта казнио Ернеста Паулаја (Ernest
Paulay), бившег књиговођу Сремске штедионице и Припомоћног друштва
као задруге у Руми и бившег благајника Румско-мртвачког друштва, због
крађе и то на четири године тешке робије. 440
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Жупанијски извештај, год. 1895.
Збирка ЗМР, инв. бр. 30
Збирка ЗМР, инв. бр. 43 и 44
438
“Застава”, 1895, 148
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“Радикал”, 1910, 20
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Ипак, највише података има о ситнијим крађама, чији починиоци
нису били озлоглашени и професионални лопови. Таква је била крађа под
мајским дрветом (мајпан) код крчме Антона Кампла (Anton Kampl) 1886.
године. Према изјавама сведока, у току ноћи је покрадено мајско дрво, а
као осумњични наведени су овдашњи тамбураши: Јован Јаковљевић,
Ђока Јаковљевић, Јоца Лукић и Милан Кљајић, све млађе особе и шегрти.
Они су, међутим, све оповргли, бранећи се да су у то време били у другој
кафани (код Рехака). 441
Понекад су доставе о крађама биле подстакнуте економским
интересима локалних трговаца и занатлија, односно борбом против
нелојалне конкуренције. Пример за ово је једно анонимно писмо од 26.
новембра 1884. године, упућено “поглавитом господину” градоначелнику. У
њему се јавља о “шкандалозном становнику”, Вилхелму Зедерлану
(Wilhelm Sederlan) из Иванове улице бр. 16, родом из Мајура, који у Руми
станује већ пет година и по занимању је пекар. Међутим, он се не бави
својим занатом, него у периоду од осам до десет сати пре подне продаје
хусарима на “рајтшулеу *” забрањени шпиритус, као ракију. Он нити има
пасош, нити плаћа порез, ни парохију… После подне спава, а увече од
десет до дванаест и ујутру од четири до шест краде дрва, доносећи по тричетири цепанице. Том приликом се креће следећом путањом: од Иванове
улице број 166, до “ципеларке” на запад, одатле скрене на десно, у правцу
севера, до Матића, а затим на исток до “жупаније **”. Писац пријаве наводи
да се није потписао, јер је Зедерлан “суров и осветољубив”. 442
Било је и примера супротног понашања, попут “поштених
проналазача”. Пролазећи кроз Руму, Мартин Чермак из Митровице је 6.
октобра 1886. године у Главној улици изгубио новчаник са 600 ф и
“задружницом” на 300 ф. Новчаник је нашао Иван Чермак, ученик кројача
Јосипа Тадића из Руме, и предао га Поглаварству. У њему је, додуше,
било само 108 форинти и “задружница”. 443
Поред крађа, најучесталији су били мањи прекршаји, попут туча,
узнемиравања и сл. Тако су бивши градоначелник Шпилер и његови
пратиоци 1875. године нападнути на путу за Руму, код Павловаца.
Пресрела су их двојица Јазачана и “дивљачки” их напала ножевима. Ови
су, ипак, успели да побегну у Павловце. 444 Васа Радић и Павле Томић су,
идући ноћу кроз насеље, пуцали из кубуре. Железнички стражар Јосип
Рукавина пријавио је Михајла Радића да је ноћу неовлашћено ишао по
прузи и није хтео да се склони. Петар Кулић је секиром насрнуо на
Младена Јанковића. Рифертови су “лармали по сокаку”. Крчмар Илија
441

ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 1.735-2.800 (записник од 23. маја 1886)
школа јахања – плац на углу данашње улице В. Дугошевића и Врдничке (преко пута оновне
школе Душан Јерковић)
**
објекат на углу данашње Железничке и улице Станка Пауновића Вељка, некадашња зграда
СУП.
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 8.201-8.594
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ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.851-5.600
444
“Застава”, 1875, 152
*
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Јовановић је точио пиће после радног времена иза затворених врата.
Игњац Хиртенкауф је пријавио Петра Флаја што му је плот у Ловриној
улици одграђен и што му “досађује”. Поједини крчмари су држали крчме
отворене преко дозвољеног времена и нису пријавили стављање славине
на бурад с вином; други су, опет, пушили возећи сено; нису скинули шешир
пред жупником; остављали су кола без надзора или их паркирали на
недозвољеном месту, тукли се на јавном месту... 445
Једна од најспектакуларнијих крађа, са трагичним последицама,
догодила се 1882. године, на други дан католичког Божића, недалеко од
Руме. О том догађају писала је и тадашња румска и остала штампа 446.
Тог јутра, на путу према Великим Радинцима, у Курдину, извршен је
напад на поштанска кола која су, поред поште, превозила и већу суму
новца (10.858 форинти). Том приликом су убијени пратилац, Франц Вурм
(Franz Wurm), и кочијаш, Јозеф Кељменди, из Рац-Милетића. Овај
последњи је покушао да побегне потеравши коње, међутим, погођен је
хицем, ухваћен и, затим, секиром страшно измрцварен. Причало се да је
после тога на друму остало доста крви и мозга. Првобитна истрага је
показала да је у овом злочину било више учесника. Најпре су осумњичени
бивши поштански пратилац, Цветко Буновић, чувени румски сумњивци Марко Џалапан и његов шогор Милош Влашки, као и воденичар Јанчове
воденице, удаљене 300 до 350 корака од места злочина, према којој је
водио траг кочије. Сви они су предати суду. Њима су се касније
придружили и крчмар Јозеф Сремац, који је недавно дошао у Руму из
Митровице, Гаја Николић и извесни Новаковић из Новог Вуковара.
Последња двојица су била сумњива, јер су се у једној шабачкој крчми
разметали новцем и дукатима. Српске власти су их ухапсиле и предале
аустроугарској полицији. Код Сремца су нађена кола са два крвава точка и
нешто крваве сламе, као и један сандук, који он није хтео да отвори, те је
обијен. Испоставило се да је био празан. Он се правдао да је клао ћурка и
да је овај, лепршајући, умазао кола крвљу.
По свој прилици овај случај није био завршен или, пак, није било
довољно доказа да се осумњичени и оптуже, јер је после неколико година
исти злочин поново постао тема тадашње штампе.
Извесна Симка удова Јанић је од тада више пута пред судом
покушавала да говори о овом догађају, али је увек отерана с
образложењем да је дошла да опет неког “олаже”. Међутим, када је јуна
1885. године на адресу редарственог повереника Тимотија Марковића,
ангажованог на том случају, стигло једно анонимно писмо у коме су
наведени учесници у овом злочину, Симкина прича је добила на важности.
Наводи из тог писма су сумњичили више особа, али је Тимотије нову
истрагу почео од Стевана Михајловића – Бердака, из Руме. Разговор са
445
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ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 1.001-1.500
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њим га је уверио у истинитост садржаја писма. * Након тога је позвао
Андрију Косара и Петра Грчића и од њих добио потврду да је то било једно
веће друштво. Испитана је и Симка. Она је тврдила да је првог дана
католичког Божића код ње дошао пенџерџија Цветко Буновић, са молбом
да “обаје” његово дете, које је патило од “наступа”. Када је дошла у
Буновићеву кућу, у соби је видела више људи. Сви су ћутали, а на
прозорима су се налазили јастуци. Испоставило се да у питању није било
болесно дете, већ глава једног од присутних. Био је то познати зликовац
Кузман Новаковић. Упитао ју је, очигледно је познавајући, како је њен
укућанин. Одговорила је да је добро. Ако је добро, нека му пренесе да
сутра не иде у пратњу поште, јер ће погинути. Симка је ову опомену
пренела, као и вероватно још некима, јер је и Исак Дачић одбио да тог
јутра иде у поштанској пратњи, правдајући се да нема зимско одело.
Симка је Тимотију још испричала да су код Буновића то вече били и Гаја
Николић из Шашинаца, Андрија Косар, Стеван Михајловић – Бердак и
Петар Грчић. Даља истрага је показала да су се ствари те ноћи и кобног
јутра дешавале следећим током. После одласка из Буновићеве куће,
Петар Грчић је све присутне повео у гостионицу “код Вола”, која се
налазила на крају Руме, према Вогњу. Тамо су вечерали и пили, а у зору,
око 5 часова и 30 минута отишли у Курдин. То је једна долина пресечена
калдрмисаним путем. Са обе стране тог пута су били усечени летњи
путеви, који су скоро један метар спуштени у односу на главни друм. “Сада
(1887. године – п. а.) је све изравнато”. Поред путева, на врху брега,
засађене су воћке. На западној страни Курдина (према Стејановцима), на
пола брега, са сваке стране пута, заузели су бусију по два “зликовца“,
мало удаљени један од другог. Били су наоружани пушкама, а крили су се
иза дрвећа. Када су се поштанска кола појавила, осули су паљбу на
кочијаша и на пратиоце, а друга двојица су искочила са ових летњих
путева и секирама ударила ове по леђима. Разбојници су, затим, преко
ћуприје, кроз једну долину, отишли према Јаску, а затим окренули на другу
страну, према Стејановцима, на ливаде зване “Брегови”. Тамо су обили
сандук, повадили новце и писма, а жртве покрили сламом. Коње су
испрегли, привезали за кола и разишли се.
Осумњичени Петар Грчић дуго није хтео ништа да призна, да би
најзад рекао да је прихватио да вози кола зато што се бојао Цветка
Буновића, који му је претио и у прошлости нанео много штете. Рекао је и
да је Михајловић остао на Курдину, те да је он коње дотерао кући. Андрија
Косар никада није ништа признао, ни пред магистратским секретаром, ни
пред истражним судијом. Само је говорио ”Нисам”, “Не знам” и “Људе не
познајем”. Стеван Михајловић – Бердак је дао исказ сличан Симкином,
додавши да су у Курдину поискакали из кола и изгубили се у магли, а да је
*

Стеван Михајловић из Иришке улице био је оптужен за разбојништво са убиством на
Курдину, али је после рекао да је на признање натеран присилом од стране Тимотија
Мирковића и позвао брусача из Руме Аугуста Кокла (August Kockel), који је касније потврдио
да је видео Стевана Михајловића везаног за кревет једног редара. (ИАС, Магистрат..., 1887,
кут. 1.321-2.700)
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Петар Грчић рекао: “Терај коње кући и не казуј ником ништа”. Признао је и
да је од Буновића и Грчића тражио део плена, али да до данас није добио
ништа. Михајловић је убрзо побегао из затвора, а Цветко Буновић је
изненада умро од сушице. Током даље истраге полицајац Тимотије је
открио да су у овај злочин били умешани и начелник Шашинаца Петко
Ивановић и Јула Николић, Гајина жена. Он је, такође, код Топаловића у
Шашинцима нашао 350 царских дуката. Гају Николића из Шашинаца је
пронашао у Шапцу. Он је приликом хапшења пружио отпор и савладан је
тек после борбе. Код њега је нађено и нешто новца. Сви ухапшени су
упућени у судбени стол у Вуковар.
После тога је прошло извесно време и скоро сви су заборавили овај
догађај. Сви, осим полицајца Тимотија. Он није имао мира све док није
ухватио и одбеглог Михајловића. Пронашао га је и предао судбеном столу
у Митровици, где је осуђен на 10 година тешке робије, иако ништа није
признао.
Румски редарствени повереник, Тимотије Марковић, и у каснијим
вестима се наводио као полицајац “који је већ много лопова и разбојника
похватао”. Међу њима је било и неколико учесника провале код извесног
Гајгера у Суботици, које је пронашао у Малим Радинцима. Због тих и
других заслуга 1888. године унапређен је у редарственог надзорника.
Два случаја са сличним исходима десила су се и 1884. године.
Најпре је убијен извесни Љуба Малетић. За ово дело је осумњичен редар
Шимуновић, кога је убијени наводно напао секиром. Истрага је тражила да
се утврде следеће чињенице: чија је секира, имена становника кућа у
близини којих се злочин десио, и наложила преглед пушака редара Јосипа
Шимановића и Фрање Матијашчића. Обојица су позвана на саслушање
заказано за 16. јул 1884, у 9 часова у котарски суд Руми. За овај злочин је
осумњичен редар Шимуновић, против кога је предузета истрага. 447
Нешто касније је у кукурузима Ђуре Ногела (Georg Nogel) нађен
један закопан леш прекривен кукурузовином. Био је то леш крупнијег
мушкарца, старости од 43 до 45 година. Нађен је како лежи потрбушке, са
разбијеном лобањом. Касније је установљено да је у питању Михајло
Новаковић, сељак из Шашинаца. Истрага је убрзо дошла до нових доказа,
када је у Михајловој улици, код чесме, нађено нешто косе, крви и мозга.
Пошто је повреда очигледно била нанета оштрим предметом, др Дима је у
свом извештају закључио да је убиство учињено на том месту, а да је леш
касније закопан у кукурузима. 448
У грађи и периодици има доста материјала на тему економских
прекршаја.
Велимир Ађански, живодерски помоћник, пријавио је свог мајстора
Михаела Хофнигера (Michael Hoffniger) да псе, које убије, употребљава за
447
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 3.801-5.200
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 3.801-5.200 (извештај др Душана Диме од 11. маја 1884)
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месо, а коњско месо за маст. Ово је, такође, потврдио и месни редар, који
је нашао месо од целог пса и канту коњске смрдљиве масти, као и кувано
псеће месо. 449 Лист "Радикал" је, скоро у наставцима, доносио прилоге
против румских Јевреја Ј. Штајнера и М. Весла због закидања на ваги,
износећи и доказе Поштанско-баждарског звања да су њихове “мернице”
за 19 литара веће. “Сад је ред на митровачком судбеном столу”. Због истог
прекршаја помиње се и извесни Рајмон, очигледно такође Јевреј, бивши
машиниста једног приватног паромлинског друштва. 450 Ове наводе
"Радикала", ипак, треба узети са резервом, због познатог антисемитског
става овог листа.
Окривљени су често подносили жалбе, тзв. “уток”, против пресуда и
захтев за ревизијом поступка и ослобађањем од кривице.
У једном таквом случају крчмар Карл Рехак (Karl Rechak) је осуђен
да плати глобу, јер није окачио фењер на своју кућу, сходно прописима. Он
се бранио да није прекршио прописе, да је имао окачен фењер и наводи
сведоке, који су тада били у његовој крчми. Да је прекршај био учињен,
редари би морали да га одмах опомену, али нису. Тврди још и то да није
дошао дотле да штеди на осветљењу. На крају, моли Магистрат да овај
уток проследи Влади и да му се опрости глоба. Истог Рехака је, почетком
1887. године, Магистрат оптужио да је сукривац за крађу под мајским
дрветом пред крчмом Антона Кампла у мају 1886, као и да мора да
затвори крчму јер нема дозволу за рад. То није урадио, јер су надлежни,
после десетак дана, јавили да је његова крчма још отворена. 451
Векослав Балачек се жалио на пресуду донету због његовог
наводног недоличног понашања. Он је, наиме, приликом једне процесије,
средином улице, при католичком обреду Брашанчево, пропустио да скине
шешир. У својој одбрани је рекао да се запричао са супругом, и да је тек на
опомену људи из процесије скинуо шешир, док је пролазио поред “неба” и
свештенства, које је ишло испод неба. После га је опет ставио, јер он и
није католик, већ припадник православне вере. Чуди се ревности
начелника при овом случају, који, међутим, није реаговао када су Немци
листом носили ђубре поред литије приликом православног обреда на
Богојављење. 452

449

ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.581-5.600
“Застава”, 1895, 22, 49;
451
ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.202-4.850
452
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 2.201-3.440
450

137

Пољарска и пастирска служба

Велики део становништва Руме се бавио земљорадњом и
сточарством. У саставу румског атара значајне површине заузимале су
оранице и ливаде, што у приватном, што у општинском власништву.
Такође, Румљани су располагали већим бројем грла различите стоке, која
је, у условима екстензивног сточарства, напасана на општинским
ливадама и пашњацима. Ова врста власништва је, такође, потенцијално
била угрожена због крађа, неовлашћеног коришћења и сл. Зато је један од
важнијих послова у надлежности Општине било организовање служби које
су имале задатак да спрече овакве врсте криминалног понашања.
Једна од најважнијих општинских служби у овом смислу је била
пољарска служба. Колико је овај посао тада био важан говори и чињеница
да је на државном нивоу постојао Закон о пољарском редарству. У складу
са тим законом, Градско поглаварство је сваке године склапало уговор са
натпољарем и седам пољара. Према уговору, они су били дужни да чувају
поља, њиве, ливаде, воћњаке, насаде, баште, гувништа 453, пољске путеве,
мостове, бунаре, ограде бунаре, гувна и баште, затим, неувезене плодове
и усеве, сено, жито, кукурзовину, крстине... Били су у обавези да
надокнаде сваку штету, што су гарантовали не само својом платом, већ и
имовином. Зато су приликом ступања у службу, у општинску благајну
полагали гаранцију у висини своје годишње плате, и то у готовом новцу.
Такође, задатак им је био да трагају за починиоцима штете. Надаље, у
њиховој надлежности је било да пазе да се ниједно дрво не оштети, да се
не секу багрењаци, не краде воће, да се ливаде не пресеку новим
путевима и сл. Нису били одговорни за штете начињене у Кудошу, Малом
Кудошу, Врховима, Борковцу и Лејама, јер су се тамо налазили виногради
за које су биле задужене друге службе. 454
Постојале су две врсте пољара: субаше и сережани. Разлика је била
у томе да су ови други били обавезни да надокнаде штету, чак иако се
починилац прекршаја не нађе. Због веће оговорности имали су и већу
плату. 455
Пре ступања на дужност сваки пољар је полагао заклетву, која је
била типска, а он би је само потписао. Текст заклетве је био следећи:
“Заклињем се, да ћу пољско добро, које надзирању мојему буде
повјерено, свагда што најбрижљивије и највјериније чувати и бранити, да
ћу свакога онога, који пољско то добро којим му драго начином настојао
буде оштетити, пак био тко му драго, сдушно пријавити, и ако буде
453

Године 1884, општински пољари су чували 1.744 баште и 514 гувана уз надокнаду. (ИАС,
Магистрат..., 1884, кут. 7.307-8.200)
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потриебно по закону заплиенити живину или га ухитити, да нећу никога, кој
је недужан, кривично тужити или нај сумњу бацати; да ћу сваку штету,
колико узмогнем, одвраћати и почињене штете здушно и као што најбоље
будем знао казати и проциењивати, као и законитим путем тражити, да им
се доскочи; да се без знања и дозволе својих старијих или без неодољиве
запреке нећу никада узтезати, извршавати дужности, које су ми наложене,
и да ћу о добру, које ми буде повјерено, сваки час дати рачун, као што
треба. Тако ми бог помогао!” 456
У надлежност пољарске службе спадали су и канали у атарима, као
објекти од изузетног значаја за становништво. Једном наредбом
Краљевске котарске области у Руми, од 20. октобра 1886. године, канал
Јарчина је стављен под јавни надзор и поверен на чување по једном
пољару из Петроваца, Добринаца, Буђановаца, Хртковаца и Јарка. Њихов
задатак је био да спрече било какво угрожавање овог канала, попут:
каљужања свиња, прогона стоке кроз корито, бацање мрежа, самосталног
грађење прелаза, задржавања стоке на прелазима и мостовима, бацања
ђубрета, кукурзовине, грања и сличног у канал… Сви ови чувари су морали
да носе пољарски знак и имали су статус јавне страже. Наредбу је
потписао котарски предстојник Геогијевић. 457
У архивској грађи има безброј пријава због прекршаја пољарског
закона. У питању су прекршаји попут крађе летине, уласка стоке у туђ
посед, ношења оружја у пољу... Почетком јануара 1882. године сержани
Адам Шох (Adam Schoch) и Михаил Молнар (Michael Molnar) пријавили су
Франца Мукахирна (Franz Mukahirn) и Јакова Грубчака због пуцања у пољу.
Том приликом им је одузето оружје и састављен записник. Након тога је
следило одређивање новчане казне и продаја заплењеног оружја, при
чему је приход ишао у сиротињски фонд. 458
Као и пандури, због привилегије да носе оружје, и пољари су били
изложени оштром оку својих старешина и подвргнути честим проверама.
Свако непримерено понашање је било строго кажњавано. Пример за то је
случај када је општински вођа сережана, Мита Јекић, пријавио сережане
Марка Штимца и Адама Шоха због пијанства, тражећи да се они отпусте. 459
Чување стоке било је дозвољено само пастирима, и то посебно за
сваку врсту стоке. Они су, такође, претходно, склапали са општином или
велепоседницима уговор.
Милан Николајевић је у име Општине склопио уговор са Филипом
Филиповићем (кућни бр. 940), Заријом Милутиновићем (кућни бр. 954) и
Стеваном Ракићем, сви ратари из Руме, којим су они примљени за
општинске чикоше за 1884. годину, уз обавезу да све коње из трговишта,
као трећу ергелу, напасају и чувају на Бераку и враћају кућама, осим у
456
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случају лошег времена (непогоде). Са своје стране, они су прихватили
обавезу да стоку чувају, напајају на “путним бунарима” и на време je врате
кућама, као и да надокнаде штету која би настала због њиховог немара. У
уговору стоји и да власник коња мора своје грло сам да истера пред кућу и
преда га њима. Ако се докаже да неко од њих није одговорио обавези
Магистрат је могао да га отпусти из службе и наплатити глобу од 1 до 25
форинти у корист Убошке закладе, и то без права жалбе. За сигурност
“блага” чикоши су јамчили целим својим покретним и непокретним
имањем. Плата им је била једна форинта од сваког грла, а убирали су је
од сваког власника четири пута годишње. 460
Из 1886. године датира један ценовник пашарине за сваку врсту
стоке која је напасана. Према њему, цена по једном волу била је 7 фл, по
крави – 2,50 фл, телету – 2,50 фл, коњу 1,50 фл, ждребету – 2,50 фл, овци
80 крајцара и свињчету 60 крајцара. 461
Почетком исте године, 19. фебруара 1884. године, Општина је
издала једну објаву о распореду истеривања стоке на пашу од стране
општинских говедара тј. чордара и чикоша. Према њој, говеда се истерују у
две чорде, а коњи у две ергеле. Прва чорда је подразумевала рогату
марву из Главне улице (од центра према вашаришту), Себастијанове (Иво
Лола Рибар), Михајлове (15. мај), Орловићеве, Содола, Старе Руме и са
Мађарског брега. Чордари су Гаја (или Паја) Орловић и Илија Цветковић *.
Друга чорда је подразумевала рогату марву из Главне (од Главне према
Тиволу), Стеванове (В. Дугошевића), Иванове (ЈНА), Ловрине (Станка
Пауновић Вељка), Железничке, Велике и Мале Јарачке (Атанасија
Стојковића и 7. јула) и Пинтеровићеве улице (Пинкијева). Чордар је био
Теодор Лазић **. Време изгона стоке било је у 7 часова ујутру (у периоду од
октобра до марта), и у 4 и 6 часова (у периоду од априла до септембра).
Прву ергелу чинили су коњи из Главне улице (од центра према
вашаришту), Себастијанове, Михајлове, Орловићеве, Содола, Старе Руме
и са Мађарског брега. Чикоши су били Јозеф Волф и Јозеф Центнер (Josef
Zentner) ***. Друга ергела је била из Главне улице (од центра према
Тиволу), Стеванове, Иванове, Ловрине, Железничке, Велике и Мале
Јарачке и Пинтеровићеве улице. Чикош је био Јозеф Дреер (Josef Dreer).
Време изгона коња је било у 6 часова (од октобра до марта) и у 4 часа
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ујутру (од априла до септембра).Такође, Објава је прописивала да се
убудуће забрањује вођење коња и ждребади кроз Железничку и Главну
улицу, ако нису привезани за кола, као и то, да се коњи у “хрпи” више не
могу терати на пашу. 462
Нешто касније, исте године, Општина је објавила да су изабрани
пољари на атарима Борковац, Церје и Жировац, затим, они за гувна и
баште, као и чикоши и говедари. То су били следећи пољари: Ђура
Малетић, Ђока Јовановић, Мија Молнар и Живан Станковић - Жировац;
Јоза Бачевић и Јакоб Шоф (Церје); Андрија Штимац и Матија Шиц (Mathias
Schitz) - Борковац; Јохан Центнер (Johann Zentner), Андрија Дорн (Andria
Don), Антун Дорн (Anton Dorn), Каја Јосимовић - гувна и баште. Чикоши
брежанске ергеле били су Јозеф Волф и Јозеф Центнер, чикош друге
ергеле Јозеф Дреер, a говедари брежанске марве Гаја (Паја) Орловић и
Илија Цветковић. Пољари су по јутру добијали 25 новчића, по башти 40
новчића и по гувну 20 новчића, а говедаримa и чикошима је припадала по
1 форинта за грло стоке. 463
На крају дајемо један опширнији попис пољара и чордара (говедара)
из 1881, односно сережана из 1882. године, преузет из архивске грађе за
поменуте године.
Пољари: Себастијан Велди (Sebastian Weldi), Антон Велди (Anton
Weldi), Фрања Шме (Franz Schmee), Милош Војчанин, Павле Мирковић,
Антон Малак (Anton Malak), Гига Војчанин, Исак Дачић, Лазар Малетић,
Георг Гецингер (Georg Gezinger), Миша Петровић, Радован Радоњић,
Живан Лукић, Теодор Лазић, Васа Филиповић, Живан Малетић, Ђорђе
Игњатовић, Милош Јаковљевић, Урош Савић, Михаел Центнер (Michael
Zentner), Јован Војчанин, Јозеф Центнер, Алекса Марковић, М. Чечковић,
Георг Граф (Georg Graf), Павле Бенчић, Зарија Милутиновић, Стеван
Радић, Радован Лукић, Георг Центнер (Georg Zentner), Младен Јосимовић,
Никола Петровић, Адам Клаић, Паул Дреер (Paul Dreer), Паја Вуковић,
Јозеф Нађ, Јоза Кун, Мојсило Орловић, Теја Јовановић, Јован
Кочијашевић, Јохан Кремер (Johann Krämmer), Паја Секулић, Јаков Дреер
(Jakob Dreer), Гашпар Ланц (Gaspar Lanz), Мата Шулц (Mathias Schulz),
Тимотије Јефтић, Коста Селенић, Антон Дорн, Новак Максимовић, Гаја
Орловић, Адам Ракош, Милош Милосављевић, Божа Радић, Љубинко
Буновић, Васа Милутиновић. 464
Чордари: Стефан Стефановић, Петар Линцнер (Peter Linzner),
Андрија Бенчић, Игњат Стојановић, Антон Кремер (Anton Krämmer), Миша
Петровић, Теја Лазић, Живан Малетић, Милош Јаковљевић, Јозеф Шах
(Josef Schach), Матија Шиц, Јохан Грубер (Johann Gruber), Георг Житни,
Имре Ланц, Георг Центнер, Адам Гаслер (Adam Gasler), Георг Гецингер,
Коста Селенић. 465
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Сережани: Мија Центнер, Милош Радић, Митар Митровић, Антон
Малок,Ђорђе Крстић, Милош Петровић, Новак Филиповић, Исак Дачић,
Живан Станојевић, Недељко Радић, Јован Лукић, Јакоб Франк (Jakob
Frank), Павле Милутиновић, Васа Јоцковић, Младен Симић и вођа Мита
Јекић. 466

Проституција и неморал

Нема поузданих података када се ова делатност, позната као
“најстарији занат,” појавила у Руми. У организованом виду то се
највероватније десило у време повећаног промета људи и робе кроз Руму,
тј. када је она, у многим погледима, постала типична градска средина. Због
природе ове делатности, о њој се, с једне стране, није много говорило, а
са друге, она је била предмет будне пажње како локалних душебрижника,
тако и надлежних општинских органа, првенствено здравствене и
полицијске службе.
Један од најстаријих аката који је регулисао проституцију у Руми,
били су Привремени прописи о проституцији од 16. августа 1879. године.
Прописи су се састојали од осам тачака у којима су набројани услови за
бављење овим послом. У њима се наводи да се проституисане особе могу
доводити у “завод” (јавна кућа) само са знањем и дозволом варошког
капетана, и то пошто се пријаве капетану и лекарским прегледом утврди
да се ради о здравим особама. Када нађе за потребно, варошки капетан је
могао да забрани рад оваквим особама. Он је, такође, био задужен за
кажњавање преступа који нису у складу са овим прописима и другим
“редарственим” наредбама. Одлучивао је и о динамици лекарских
прегледа. Сваки преглед се плаћао једну форинту по прегледаној особи,
од чега је половину добијао сам капетан (или његов заменик), а другу
половину лекар. Резултате прегледа потписивали су лекар и капетан, а
они су се водили у књижици која се чувала у заводу, као и у полицијском
записнику. Ако, упркос томе, неко добије “сифилистичку болест”, а докаже
се да је то због непажње подводача, он је био дужан да надокнади трошак
оболелом. Проституисаним особама је било забрањено да се појављују на
јавним местима, у друштву са мештанима, као и да своје клијенте дочекују
на улици. Уопште, нису могли да раде ништа што је “на штету јавног
морала и сматра се јавном саблазни”. Подводачи су јамчили за личну и
имовинску сигурност њихових штићеница. Прописе је заинтересованим
лицима прочитао варошки капетан 20. августа 1879. године, а они су
својим потписима потврдили “да су нама сви прописи прочитани и ми се
466
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њима подвргавамо”. У потпису Љубица Јовановић, Анка Белик и Агнес
Гашпарац. 467
Скоро деценију касније, Ани Белик и Николи Гашпарцу било је
забрањено да држе блуднице и упозорени су да ће убудуће “мотрити” на
њихове поступке. Они су већ платили глобу због ове радње. Никола
Гашпарац је, иначе, држао три блуднице, родом из Винковаца, Беља и
Лугоша. 468
Један од поменутих душебрижника био је и угледни Румљанин и
градоначелник, Ладислав Јанчо, краљевски јавни бележник. Он се 1912.
године жалио да се блуднице из “блудилишта” (“ноћног забавишта”)
појављују на јавним забавама, као што су циркуси и позориште, на
излетима и у другим непримереним приликама. Као пример навео је
њихово присуство у циркусу 8. јула исте године. Све је то, по његовом
мишљењу проузроковало саблазан, те је стога тражио од градских власти
да ово убудуће забране. 469 Из исте године датира и податак да је у Руми
постојало “блудилиште” код Вере Јовановић. 470
О борби против нарастајуће проституције у Срему у другој половини
XIX и почетком XX века говори и један текст објављен у "Сремским
новинама", а писан вероватно на основу архивске грађе. У њему се говори
о протеривању великог броја конобарица, служавки и других оболелих од
венеричних болести у њихова завичајна места. У том смислу, месна
полиција у Руми је 3. октобра 1891. године известила Котарску управу у
Руми да већ дуже време спроводи присмотру игранки које се одржавају у
кафани код госпође Еве Клајн (Eva Klein), јер постоји претпоставка да то
нису игранке, већ “сабласне оргије”, на којима се окупљају сумњиве
девојке, које се јавно баве неморалним животом. Зато је неколико година
касније жупанијска управа у Вуковару, 2. марта 1897. године, упутила
распис свим котарским управама у Срему, ради “спречавања неморала”. У
допису се потенцирају Рума и Земун, где је неморал био нарочито
изражен. И у наредним годинама се наставило са сличном праксом. Иако
је особама млађим од 16 година било забрањено да посећују игранке, и
било строго забрањено да се поштом шаљу разгледнице неморалног
садржаја, ова појава се није могла сузбити. Ширењу проституције нарочито
је допринела појава војске у местима Срема од 1914. године, са којом су
дошле девојке “младе и елегантно обучене, које су војнике позивале на
блуд”. 471
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Прва страна Привремених
прописа за проституцију
У рукописима Богдана Рајаковца, налази се податак да је у Руми још
пре Првог светског рата постојала јавна кућа. Она се налазила у Пиварској
улици (с десне стране идући ка католичком гробљу), а чиниле су је две
зграде, смештене једна до друге. Одмах преко пута, на месту некадашњег
паромлина, било је јавно купатило, са паром из млинских котлова и са
педикиром, чији су власници били Штајнер и Весл. Рајаковац, такође, каже
да су девојке из јавне куће имале ограничено кретање, а на улици им није
било места. Врата ове установе су увек била закључана и отварала су се
тек на звоно. Унутра је био салон, са клавирском музиком (пијаниста Иван
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Јукић), где се могло попити пиће. У овом локалу никада није било изгреда,
лумповања и свађа. 472

Санитарна служба

Становништво Руме се највише бавило пољопривредом, занатством
и трговином. Свако од ових занимања је имало своје специфичности, које
су се одражавале и на укупан живот насеља, у свим његовим сегментима.
У условима тадашње градске инфраструктуре, карактеристичне за већину
насеља тог типа, неминовно се појавило питање организовања санитарних
служби, које би, макар и донекле, решавале проблеме настале повећаном
циркулацијом становништва и њиховим привредним, и другим
активностима. Неки од тих проблема су били: велике количине блата у
кишним временима (или прашине лети) на градским улицама и путевима;
смеће у граду, нарочито у време и после пијачних дана и вашара;
секундарне сировине у приватним кућама и на улици, настале као
последица бављења пољопривредом, трговином и разним занатима
(месарским, кожарским, зидарским...)... Градске власти су на разне начине
настојале да елиминишу узроке нехигијене, или бар ублаже њене
последице за становништво. Из године у годину су издаване забране,
наредбе и објаве, којима се прописују поступци приликом обављања
делатности ризичних за хигијену града и одређују се казне за њихов
прекршај. И сами становници су ревносно пријављивали случајеве
нарушавања хигијене и поменутих прописа.
Према подацима из архивских докумената, неке занатлије и трговци
су, по природи свог посла, били најчешћи виновници оваквих случајева.
Због тога је градоначелник Николајевић, 18. маја 1884. године, издао
Објаву, према којој месари и продавци меса и ситне стоке, као и крчмари,
не смеју више да каче коже и месо заклане стоке на улици, о своја врата,
како је то било до тада. Такви поступци су угрожавали пролазнике, а
изложено месо није било заштићено од упљувака и “гада”. 473
У сличном духу је и његова следећа наредба, упућена опанчарима и
ћурчијама, да не смеју гулити, сушити и обрађивати кожу, као и
нагомилавати отпатке у граду, већ искључиво ван њега. За прекршај oвe
наредбе предвиђена је казна од 100 форинти. 474
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Ту су и пријаве против Тоше Богдановића, јер је приликом увоза
парног котла, у Ловриној улици оставио гомиле земље и блата на цести, 475
као и против Димитрија Вуковића, трговца, због нечистоће и смрада у
његовим двориштима. У његовом дворишту у Главној улици, код сестара
Димитријевић, отворен је “ђубрењак” свежих црева, а ту су и бурази
закланих оваца, згрушана крв и текућине, док под шупом висе свеже
овчије коже. Такође, у Железничкој улици, у дворишту Ђоке Лукића, Мита
Вуковић држи коње и фијакере, где се налазе отпаци од меса и костију,
крваве баре и слично 476.
Оптужбе за кршење хигијенских прописа биле су понекад последица
конкурентске борбе или, пак, политички конотиране, односно, уперене
против политичких супарника. Тако су Вељко Вилић, Андрија Дугошевић,
Сава Гроздић и др. (све углавном противници радикала – м. п.) оптужени
да већ дуже време држе сирове коже у својим двориштима. Надлежнима
се поставља питање: “вреде ли за њих закони?” 477
Осуди јавног мњења због нехигијене било је изложено и Румско
властелинство. Ана Нисан (кућни број 58), 1884. године, тужила је
Властелинство, односно властелинског подрумара Леополда Вуршера, за
смрад који долази од властелинске ракиџинице и јаме за талог у близини
њене куће. Општинска комисија, која је изашла на лице места, утврдила је
чињенично стање и оправданост тужбе. У јами је поред талога од ракије,
печене пре месец дана, пронађен и “цркнути пас”, а тужитељка је тврдила
да су ту и друге угинуле животиње (кокошке и једна мачка). Пошто је јама
била само овлаш затрпана земљом, комисија је предложила мере са
циљем да се нечистоћа и смрад уклоне. Сам Вурштер, у својој одбрани је
истицао да ракиџиница постоји још од 1875. године, те да се иста до сада
није жалила. 478
Један од општинских чиновника задужених за праћење хигијенских
прилика у Руми, лекар Душан Дима, тужио је неке грађане због нехигијене
у двориштима и заходима. Међу њима су се, опет, истицали трговци, а
нарочито Андрија Жолнаи из Железничке улице број 8. 479
Поглаварство трговишта Рума било је дужно да се брине о изградњи
и одржавању путева у својој надлежности. За њихову чистоћу биле су
задужене службе натцестара и цестара. Постојала је строга забрана
бацања смећа по путевима, као и у канале дуж путева према околним
селима. Уколико би се блато и смеће ипак појавили, чишћени су или о
трошку Поглаварства или средствима од глоба, наплаћиваним од
прекршиоца хигијенских прописа. Налог за чишћење блата из канала и са
путева Поджупанија је упућивала Магистрату, а овај Капетанији.
475
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У самом насељу, хигијенски прописи су били још строжи. Како се Рума
развијала, изгледу улица се придавала све већа пажња, нарочито онима у
близини центра. Ипак, почетком XX века улице су још увек биле прекривене
земљом, која се лети претварала у прашину, а у време киша у блато. Иако је
слична ситуација постојала у свим тадашњим насељима, Рума је, некако,
остала у свести људи као место са најблатњавијим улицама.
Део одговорности за чистоћу града морали су да преузму и сами
становници. Почетком јула 1904. године донета је одлука да власници кућа
у Главној и Железничкој улици, у летњем периоду, морају сами да чисте
тротоаре и половину цесте од прашине. 480 Очигледно није помагала ни
нафта, којом су се, уочи Првог светског рата, поливале улице ради
сузбијања прашине. 481 На другој страни, током зиме и снегова, уведена је
обавеза чишћења леда испред куће, због спречавања незгода и повреда
пролазника. 482
Дуж кућа, као и на важнијим раскрсницама у граду, постојали су
тротоари, односно асфалтирани прелази преко улица. Управо због могућег
оштећења ових површина, уведена је забрана вожења вршаћих стројева
дању по великим врућинама преко асфалтних прелаза, у времену од 5
часова ујутру до 21 час увече. 483
И поред тога, један допис Краљевске котарске области у Руми, од 8.
јуна 1912. године, констатује да је у Главној и Железничкој улици у Руми
ужасна прашина и окривљује Трговишно поглаварство да до сада није
ништа учинило да се овој појави, из здравствених разлога, стане на пут.
Зато се истом наређује темељито чишћење ових улица два пута недељно
и то пре 5 часова ујутру и после 9 часова навече. При чишћењу треба да
се покупи и однесе, не само коњска балега, већ и сва прашина са цесте.
Овај посао мора да обави надлежни службеник, под претњом казне од
50К. Трговишно поглаварство, даље, мора да полива ове улице, а како је
то до сада рађено “то је сиграчка” и не приличи Руми. Затим, треба
набавити нову бурад или проширити стару. Забрањује се, такође, да се
кроз ове улице терају кола са везаним коњима или ждребадима, као и
изгон марве, свиња и оваца и ношење ђубрета, све под претњом казне од
140 К. 484
Блато, каљуге и смеће су се нарочито нагомилавали за време и
после суботњих пијаца и годишњих вашара.
Неретко, помињу се велике баре и каљуге у разним деловима града
и проблеми које оне причињавају грађанима. Једна таква каљуга, у дужини
од 100 метара, налазила се у Главној улици, иза војничке болнице *, према
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Дугошевић
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Тиволију. У циљу њеног уклањања, а због “естетских и здравствених
разлога” захтевало се копање јарка за одвод воде. И поред тога, бара је ту
остала скоро током целе године. Наиме, захтев је датирао из октобра
1889. године, а план о градњи канала је направљен тек у јуну 1890. 485
Место где се одржавала сточна пијаца, тзв. Старо вашариште је,
ипак, било најугроженије, иако се налазило релативно близу центра града.
Смрад и нечистоћа, који су се ширили са тог места, поготово током летњих
месеци, онемогућавали су пролазак кроз тај део насеља, тако да се за
време топлијих дана туда није могло проћи. Таква ситуација се задржала и
почетком XX века. Локални лист "Радикал" често је позивао надлежне да
уклоне нагомилано смеће са тог терена. Поред блата, ту је било свакаквих
отпадака: наслаге купуса, чији отпаци труле у блату и узрокују ужасан
смрад, гомила цигала, осталих после поправке бунара на том месту... Уз
коментар да је “последњи власник гостујућег биоскопа цигле посудио и
користио за мотор, али их по одласку биоскопа није вратио на исто место,
те их је касније неко узео”, аутор вести поставља питање: “да ли се тако
чува општинско добро?”. 486
Строгим хигијенским прописима су били обухваћени и сви јавни
објекти у граду (занатске и трговачке радње, угоститељски објекти,
школе...). Установљене су комисије (Здравствено поверенство),
састављене од лекара и других званичника из Руме, које су обављале
прегледе крчми и установљавале хигијенско-здравствене услове у њима. У
септембру 1883. године ова комисија је закључила да су просторије крчми
“Код орла” и “Код зеленог венца” у веома лошем стању, нарочито за
смештај путника и странаца. “Влажне су и неупотребљиве”. Пошто је о
томе обавестила Магистрат, тражи од њега да овом “злу стане на пут”. 487
Такође, постојала је и служба општинског “раскуживача”, коју је почетком
XX века обављао Јакоб Корхамер (Jakob Korhammer). 488
С времена на време, када би се у окружењу појавила епидемија неке
заразне болести, степен приправности је подизан на виши ниво и
предузимане су радикалније мере.
То је био случај 1878. године, када је општинска управа објавила
проглас, који је потписао лекар Мавро Фишер. У прогласу се наводи да је
због приближавања болести (“редње”) из суседних земаља, неопходно
предузимање мера предострожности, и то на “сокацима”, јавним местима и
у приватним кућама. У ту сврху “као нужно” се препоручује: да се “јендеци”
у којима вода дуго стоји и од које се шири смрад, продуже колико је то
могуће, како би вода отекла; да се рупе, јаме, у којима се налази вода или
испуне или направи неки одвод којим би се вода даље спровела; да се у
циљу бољег протока воде потоци редовно чисте од смећа и “живинске
материје”; да се Велики сокак (Главна улица) чисти и оним данима када је
485
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пијаца; да сваки “бирташ” мора да чисти место где стоје кола, пред својом
кућом и у дворишту; да сваки грађанин држи своју кућу у чистоћи, да ђубре
редовно износи, пре него што дође топло време, да не храни много свиња,
да чисти “проходе”, те да смрад из њих спречи употребом “Chlorkalka” или
да у њих сипа гвоздени витриол; да се строго пази да се не продају рибе
из баре и да месо из касапница не смрди… 489
Слично је било и десетак година касније, овај пут због појаве
“злосретне пошасти” - колере у Јужној Италији, као и неколико случајева
исте у Будимпешти. Ради спречавањa појаве и уноса ове болести,
Варошки магистрат у Руми, 28. јула 1887. године, спровео је следеће мере:
- На улици нити у дворишту не сме бити трулих отпадака и “смрадне
текућине”.
- Препуњени заходи се морају испразнити и одмах поправити, ако
пропуштају “изметине”.
- Не сме се пити вода из бунара који су близу ђубришта, а тамо где
се нађе такав бунар он ће бити затворен.
- Свињци морају да се редовно чисте, а у дворишту не сме нико да
има више од четири свиње.
- Воће које се доноси на пијацу, мора сваки дан да буде прегледано,
а оно труло и зелено, шкодљиво здрављу, биће заплењено и уништено.
- Испред куће свако мора да очисти тротоар и увече га полије.
- Ђубришта и заходи се једном дневно морају квасити раствором
карболне киселине, у сразмери осамнаест делова просте карболне
киселине и два дела воде.
- Кланице и касапнице се морају држати у највећој чистоћи, а
намирнице се не смеју стављати на врата и на прозоре. Месо које се
налази у залихама мора да се чува од мува и прашине.
- Све ове мере морају да буду одмах предузете, а њихово
спровођење пратиће “Мјестно пошастно повјеренство”. Они које се не буду
придржавали ових мера биће пријављени Трговишном поглаварству.
У потпису др Душан Дима, физик, и Јован Ђуричић, начелник. 490
***
У то време у Руми се налазило много врста свакојаке стоке. Та
чињеница је наметала властима потребу организовања службе, која би
регулисала питање смештаја угинулих домаћих животиња. Овај проблем је
био стар колико и сама Рума.
Могуће је да је тзв. “стрводерница” (живодерница), постојала још
почетком XIX века. На месту званом “Леје”, на крају Содола, 1805. године
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ископане су две јаме и изграђена је кућа за стрводере. 491 Из пописа
општинских звања и служби 1832. године види се да је тада дужност
стрводера (живодера) била поверена Елизабети Бајер (Elisabetha
Bayer). 492
Податке о овој служби у Руми налазимо и касније у архивској грађи.
У одговору на један допис Српскобанатског намесништва из 1860. године,
о потреби увођења службе стрводера, Општина одговара да таква служба
већ постоји у Руми. У ту сврху Општина поседује једну кућу изван насеља,
у којој стрводер станује бесплатно и прима годишњу плату од 84 ф. Према
том допису ствродер је, уз одговарајућу надокнаду, обављао следеће
послове: за чишћење једног клозета добијао је 26 новчића, за одношење
угинулог коња или рогате марве, након предаје коже власнику, од власника
је добијао 1 форинту и 5 новчића по комаду, од једног ждребета или
телета 522/4 новчића, а од комада угинуле свиње, овце, козе, мачке и пса
по 10 новчића. Ако угинула животиња није била ничија, стрводер је имао
обавезу да је уклони. Два пута недељно морао је да прође улицама и за
сваку стрвину коју би том приликом нашао добијао је по 10 новчића. На
крају се констатује, да се општина стално шири, те је неопходно запослити
још једног стрводера, који би “свакодневно износио стрвине и таманио
псе”. 493
Ова намера вероватно није реализована, јер се неколико деценија
касније још увек помиње само један варошки стрводер. Године 1883. ову
службу је обављао Јозеф Леитнер (Josef Leitner) из Митровице, који је о
томе склопио уговор са Општином. После њега је то место заузео Јохан
Шуберт (Johann Schubert) из Бача, а затим Себастијан Ангеленер
(Sebastian Angelehner). После напуштања службе, Ангеленер је предложио
свог заменика Михајла Хофингера (Michael Hoffinger) за варошког
стрводера. Још увек је постојала кућа за стрводера – живодерница, која се
састојала из две собе, кухиње, шупе, штале, покућства... 494
Из овог периода сачуван је и најважнији акт који се тиче ове службе
– Напутак за стрводера. Према њему, дужности стрводера су: да тела
цркнутих и онемоћалих животиња на територији Руме, као и месо
заплењено од надлежних органа, одмах однесе на “цркалиште”; да “бесне
вашке” убија, да “разуди” сваку животињу, коју му одреде власник или
Поглаварство; да на захтев власника или Поглаварства чисти “изметине”;
да веће лешине вози у затвореним колима, сачињеним за ту намену; да
пријављује “кужне” болести; да убије, одере и растави сваку животињу, те
да је закопа у припремљену јаму, на дубини од 1,5 м, док мање животиње
не мора да одере. Вуна, кожа, рогови лој и маст припадају власнику
животиње. Стрводер је још био дужан да чисти изметине из приватних и
491
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јавних захода, и то по наредби Поглаварства или по позиву власника. При
свему томе, стрводер је имао и једног помоћника. За обављање овог посла
користио је: бачве, мотике, лопате, ножеве, маказе, жицу..., а све је
набављао о свом трошку. Тарифе за поједине послове биле су следеће: за
одвожење већих животиња 50 новчића, за дерање животиња 50 новчића,
за покопавање 50 новчића..., док је за исте послове, али мањих животиња
цена била дупло мања – 25 новчића. Стрводеру је било строго забрањено
да лечи људе и животиње, да продаје лекове, да издаје сведочанства о
здравственом стању животиња, да продаје месо, да држи и тови свиње...
На улици није смео да хода у оделу у којем ради. Напутак садржи и
напомену да горе наведене послове у Руми сме да ради само трговишни
стрводер. Хватање паса није било у његовој надлежности, осим по
наредби Поглаварства или ако се установи да је пас бесан. Пси су, иначе,
хватани жицом, тако да остану живи, а само у посебним случајевима могли
су да буду одмах убијени. При томе се није смело пуцати на улици, већ на
“цркалишту”, и то када од хватања прође 24 сата. Убијани су у присуству
градске страже. 495
У Руми је тих година било доста паса *, међу којима су луталице,
очигледно, представљале велики проблем за локалне власти. Тоша
Никетић је, на пример, осуђен на две форинте, јер је његов пас, кога је
пустио на улицу, иако је зле ћуди, подерао панталоне Адалберту Бучеку
(Adalbert Butschek). 496 О томе се донекле бринуо општински ветеринар. Из
1887. године датира једна наредба ветеринара Кинга (Robert King),
подстакнута појавом бесног пса у власништву чизмара Глише Живковића.
Према њој, сваки пас на улици требао је да има брњицу или је морао да
буде вођен на “узицу”. Пас који је дању био везан, морао је то да буде и
ноћу, да не би лутао по граду. Хватање паса луталица се обављало
суботом у 8, а другим данима у 7 часова ујутру. 497
По питању паса луталица, као и оних домаћих, Жупанијске власти су
јуна 1887. године донеле Уредбу о тамањењу паса луталица. Румљани су
сматрали да је Уредба непотпуна, јер није ништа одређено речено у
погледу паса “ратлера”, “пинчова”, “пудлова” и сл, каквих је у Руми било
много, те су тражили појашњење. Да ли се и поменуте врсте паса убрајају
у кућевне псе, који се смеју држати само на ланцу? Такође, чобани су се
жалили да им је за обављење посла недовољан само један пас, како је
прописано уредбом. Због вукова, ноћу, морају да држе више паса, јер
услед подизања велике прашине, која шкоди јагањцима, не могу да терају
стада у град. У одговору на ове примедбе, више власти су одобриле
држање расних паса, али са “нагубником” на њушци. Даље, пастири и
495
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свињари су преко дана смели уз сваки чопор да држе по једног овчарског
пса, и то са клипом око врата дужине од 60 центиметара. Увече могу и
више, али они преко дана морају бити привезани за магарца.
Кућевласници су могли да имају само по једног пса на ланцу, овлашћени
ловци ловачке псе сваке врсте, док су неовлашћени ловци имали рок од 14
дана да их продају. Ловачки пси, када нису у лову, морали су да носе клип
око врата. “Ратлери”, “пинчеви”, “пудлови” и сл, водили су се са
нагубником. Сви остали пси у кући, на улици или у пољу, сматрали су се
скитницама и свако их је могао да убије, што се нарочито очекивало од
пољара и пудара. 498
Према извештају Жупанијске скупштине од 1907. године, Рума је и
даље имала “живодерну” и “мрциниште”. 499

Привесци за псе
1900. године

Оџачарска служба

Још једна од важних комуналних служби била је оџачарска
делатност. Том питању локалне власти су посвећивале знатну пажњу из
више разлога. Поред оног уобичајеног, одржавања димњака због
разноврсних потреба становништва, а највише због грејања, током
времена, појавио се и захтев за успостављањем веће контроле над овим
498
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објектима из општебезбедносних разлога. У то време није била ретка
појава да неисправни и неодржавани димњаци узрокују пожаре, који су
могли да узму и веће размере, причињавајући велику материјалну штету
појединцима и целом граду. Зато су среске власти још 1852. године издале
најстроже наређење да се обрати већа пажња на димњаке. Задатак да, с
времена на време, проверавају њихово стање, поверен је општинској
управи и сенаторима. 500
Пошто се ситуација, у том погледу, није поправила, 1857. године
донет је нови ватрогасни правилник, према којем се чишћење димњака
морало обављати четири пута годишње, а цеви од пећи једном месечно. 501
На важност стања и броја димњака у сваком домаћинству, указују и
периодични пописи домаћинстава, у којима је једна од ставки била и број
димњака у кући, као и цена њихових одржавања. 502 Такође, у главном
рачуну (завршни рачун) румске општине за 1850/51. годину, предвиђена је
плата за општинског оџачара у износу од 160 форинти. 503
И у наредном периоду искрсавали су слични проблеми. Године 1877.
изгорело је неколико објеката (браће Ристер, Живка Белића и Луке Ст.
Георгијевића), при чему су узрок пожара били неисправни димњаци. 504

Рачун за оџачарске услуге у току 1914. године
500

ИАС, Књига протокола Среског комесаријата за 1852.
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 195-200; Carl Bischof, нав. дело, 154-156
Појединачни попис (домаћинстава) која су дали допринос у току 1859. године за чишћење
оџака. (Матица српска, Рукописно одељење, М.18652)
503
Угљеша Крстић, Манускрипти "Рума", М 18.526 (препис документа “Назначеније домаћег
трошка општине румске за годину 1850/51”, од 15. октобра 1851)
504
ИАС, Магистрат..., 1877, док. бр. 14
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Власти су, додуше, пооштриле контролу стамбених објеката, између
осталог и тако што су приликом издавања дозвола за градњу, у комисију
уврстиле и општинског оџачара.
Општински буџет је и даље финансирао једног или више оџачара.
На списку општинских службеника за 1874. годину налазио се и димњичар
Енгелберт Гинтнер (Engelbert Güntner). 505
Гинтнер је у наредном периоду очигледно добио конкуренцију, јер,
судећи по једном уговору Паје Филиповића, градоначелника Руме, са
Павлом Вугићем, овај добија право за “оџачарење” на територији Руме.
Према уговору, оџачар Вугић је био дужан да чисти димњаке у кафанама,
свратиштима, радионицама с ватром, фабрикама и парним млиновима, по
потреби, а у свим другим кућама, свака три месеца; затим, да присуствује
гашењу пожара са својом службом и да чисти шпорете и фурунске цеви на
захтев власника. За ову службу добијао је одговарајуће принадлежности
према утврђеној тарифи. Плаћало се по димњаку, а за фабрике,
радионице и слично, по међусобном договору. Уговор је, такође, Вугићу
омогућавао монопол на ове послове у Руми, а важио је до краја 1880.
године, уз могућност продужења. 506
Претходни оџачар
новонасталом ситуацијом.

Гинтнер,

међутим,

није

се

помирио

са

Како је већ речено, поменути уговор је зацртао да нико други, осим
Вугића, није могао да се бави овим послом. Ипак, ствар још није била
завршена, јер је о истом питању било речи и на седници градског
заступства од 4. новембра 1881. године. Под тачком три, начелник је
предложио следећи закључак: да се у кафанама, свратиштима и
радионицама са ватром, оџаци чисте једном месечно, а сви други свака
три месеца. У фабрикама и парним млиновима требало би да се чисте по
потреби, уз одговарајуће таксе (у двоспратним кућама је цена чишћења
била двострука, а ту су и услуге испаљивања оџака, чишћење штедњака
са једном и две рерне). Већник Стајић је предложио да се Рума подели на
два дела и то: линијом кућа Серваци – Поджупанија *, као и да се сваки део
додели по једном оџачару (Вугићу и Гинтнеру). Констатовано је да ово
решење буде привремено, пошто је Рума тренутно била без оџачара. За
убудуће, прихваћен је предлог да се распише конкурс и да се ова служба
повери само једном оџачару. Вугић овом поделом очигледно није био
задовољан, што је констатовано тачком 73 овог записника, те му је, сходно
важећем уговору, поверено оџачарство у целој Руми. 507
Гинтнер се почетком децембра 1881. године обратио заступству у
Руми, тражећи да му дозволи бављење оџачарским занатом. Навео је да
505

ИАС, Магистрат..., 1874.
ИАС, Магистрат…, 1880, кут. 1.001-2.500 (уговор од 27. јула 1880)
*
То је плац на коме се данас налази зграда тзв. старе општине, на углу Главне и Улице 27.
октобар
507
ИАС, Магистрат..., 1881. (седница заступства од 4. новембра 1881)
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то од њега траже сами грађани, пошто Вугић није обављао свој посао у
предвиђено време. Приложио је и своју дозволу за обављање заната
(обртницу) и друге потребне документе. На крају, изразио је очекивање да
ће му ово бити дозвољено већ почетком 1882. године, апелујући да се
узме у обзир и његово тешко имовно стање. 508 Гинтнерово писмо је
вероватно настало као оправдање на Вугићеве оптужбе да се он
неовлашћено бави овим занатом, што се може наслутити из текста овог
захтева.
Нешто касније, Гинтнер се поново јавља у улози румског оџачара.
Према записнику са 2. редовне седнице заступства од 16. децембра 1881.
године, Рума је, ипак, била подељена на два дела, линијом кућа Ристер –
Критовац и Властелинство – Димитријевић, при чему је источну страну
града требао да одржава Вугић, а западну Гинтнер. Вугић се због овога
жалио властима у Загребу, док је Гинтнер тврдио да су га сами грађани
молили да им очисти оџаке, јер их Вугић није обилазио у договорено
време. Вугићева жалба је, ипак, одбијена. 509
У настојању да оствари права из уговора са Општином, Вугић се
опет жалио, овај пут на закључак заступства од 16. децембра и на решење
од 21. децембра 1881. године, односно на поделу Руме на два оџачарска
подручја. Сматра да заступство није надлежно у овим пословима, те је за
њега закључак беспредметан и неважећи. Односи између њега и Општине
регулисани су погодбом од 27. јула 1880. Даље, каже да Рума има око
2.000 димњака и да нема потребе за два оџачара. Он није имао притужби
од клијената, те као једини разлог остаје тај, што је требало некако
упослити и Гинтнера. Гинтнер, иначе, није сиромашан човек, напротив,
има кућу и нешто земље, као и властелинску оџачарску службу, која му
доноси више прихода него њему цела Рума, а ту су и две властелинске
пустаре, које, такође, одржава. Зато он моли Магистрат да овај закључак
поништи или ће се жалити Краљевској влади. 510
Вугићева жалба није имала утицаја на организацију оџачарске
службе, јер се он као оџачар за “пола Руме” јавља и 1888. године. 511
Слично је и са Гинтнером, који је овај посао обављао и десетак година
касније, што се види из његове молбе у вези са “побирањем димњичарских
пристојби”. 512
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ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (извод са седнице заступства и допис из Загреба
од 4. априла 1882)
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ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (допис од 28. децембра 1881)
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 9. јануар 1888.
Напомена: Вугић је посао добио на лицитацији одржаној те године, када су додељени још
неки општински послови: одвожење блата са улица припало је Јозефу Волфу, а вага и
мерица Мити Вуковићу.
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 7. јануар 1891.
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У то време је службу оџачара у Руми вероватно већ обављао и
Адалбер Флајшер (Adalbert Fleischer), који је дошао из Мађарске, јер је
1893. године тражио дуликат своје занатске дозволе. 513

Ватрогасна служба

Ватрене стихије, чији су узроци били природне непогоде или људски
немар, од раније су представљале велику опасност за становнике Руме. У
периоду 1848-1860. десило се више пожара који су граду и становништву
нанели велику материјалну штету, односећи и људске жртве. Највећи су се
догодили 1850, 1854. и 1856. године, када је изгорело више десетина
стамбених и других објеката, као и тринаесторо људи (1856). 514 Због тога
су среске власти 1852. године издале најстроже наређење да се обрати
већа пажња на димњаке, који су били потенцијални узрок пожара. Овај
задатак је поверен општинској управи и сенаторима, који су, с времена на
време, требали да проверавају стање димњака. 515 Од 1854. године
општина је ангажовала два ноћна чувара која су обилазила насеље и
алармирала грађанство и противпожарну заштиту у случају да се пожар
негде деси. Тада је и 35 села у румском срезу добило полицијско
наређење да се за сваку ноћ мора поставити пожарна стража, као и
детаљна упутства за понашање у случају пожара. 516 Године 1857. донет је
нови ватрогасни правилник, према којем су се оџаци морали чистити
четири пута годишње, а цеви од пећи једном месечно. У општини су
установљена четири визитатора, са задатком да једном недељно обилазе
улице и проверавају стање кућа. Уз то, сваке ноћи је једна група грађана и
општинских чиновника обилазила све улице у граду. Општина је тада
располагала са: 2 ватрогасне штрцаљке, 3 ручне штрцаљке, 5 кола са
водом, 17 каца са водом, 3 ватрогасних мердевина, 14 пијука, 12 ампера и
3 плехане светиљке, а све је било смештено у згради која се налазила у
дворишту Магистрата. Каце, увек напуњене са по пет хектолитара воде,
биле су распоређене на раскрсницама улица. У гашењу пожара морали су
да учествују сви грађани, који су, такође, у случају потребе били обавезни
да ангажују своја кола и штрцаљке. 517
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ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292
АВ, Ф – 23, бр. 132 (извештај од 26. марта 1850); Димитрије Б. Спајић, Рума и Румљани у
прошлости, Дан, Нови Сад, 15. август 1939. (текст је написан на основу докумената из
румског општинског архива); Добривој Митровић, Сто година ватрогаства у Руми, Рума
1973, 8-9
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ИАС, Протокол…., септембар 1852; ИАС, Протокол…, бр. 3.154 и 3.198, 5. и 8. децембар
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Димитрије Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, …
517
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 195-200; Carl Bischof, нав. дело, 154-156
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Све то, нажалост, ипак није спречавало нове непогоде ове врсте.
Лист "Застава" је 22. августа 1867. године известио да је у Руми “пре
неколико дана избио велики пожар”. Том приликом је изгорело 14 гувана,
чији су власници били румски Немци, а штета је процењена на 10.000
форинти. 518
Највећи пожар се догодио 29. јуна 1872. године, на празник Светог
Петра и Павла, уједно и имендан грофа Петра Пејачевића. Тог дана је
била велика врућина, а прослава се одвијала испред католичке цркве.
Како је то био обичај, пуцало се из пушака напуњених кучином. Код другог
плотуна, запаљена кучина је пала на осушени црквени кров од шиндре и
изазвала пожар. Сви покушаји да се ватра угаси са школског тавана нису
успели. Црквени кров и торањ су изгорели, а звоно се истопило. На срећу,
унутрашњост цркве није била оштећена. 519
Овај пожар је био повод да се у Руми установи организована
ватрогасна служба, у циљу боље заштите од пожара.
Те 1872. године Рума је, за потребе заштите од пожара, поседовала
једну стару дворедну штрцаљку, у добром стању, двоје кола опремљених
дрвеним бурадима за довоз воде, једне мердевине на извлачење високе 8
метара, две куке са дугачким држалом, четири кабла за воду и други ситни
алат.
Челници Општине су, тада, заузели став о неопходности обучавања
људства за руковање овим справама, и уопште, у ватрогасним пословима.
У склопу тих настојања, 7. децембра 1873. године, заказана је оснивачка
скупштина Добровољног ватрогасног друштва ("Опште својевољно
ватрогасно друштво”). За председника друштва изабран је Ернест фон
Шпилер, врховни командант је био ритмајстер Лео Вурмбрант (Leo
Wurmbrandt), командант Карл Хампфогел, заповедник Васиљ Критовац,
технички заповедници Павле Андријевић и Фердинанд Ристер, секретар
Јаков Гесл (Jakob Gesl) и благајник Теодор Богдановић. Покровитељ
друштва био је гроф Адолф Пејачевић. Изабрани су и Управни и Надзорни
одбор. На скупштини се пријавило 85 извршујућих чланова, углавном
занатлија и трговаца, јер земљорадници и нису били позвани на
скупштину. Друштво је преузело сав алат од Општине и сместило га у
просторије општинског дворишта. У истом дворишту, али са улазом из
Иванове улице, налазила се просторија за стражу. Следеће године је
набављена нова опрема за 30 људи и црево за воду дужине 20 m.
Захваљујући прилозима грађана подигнут је и торањ висине 8 метара, са
кога су, поред трубача и црквених звона, оглашаване узбуне. Ноћу је са
торња сијала светиљка. Две године касније (1875), из Беча је стигла једна
од најмодренијих штрцаљки, а следеће године и троредне лестве, које су
биле у употреби скоро до почетка Другог светског рата. 520
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Годину дана по оснивању, друштво је добило и своја Правила 521,
којима је регулисан његов рад.
Правила су се састојала из два дела: први, “Службовни ред” (А.
“Општа опредељења” и Б. “Особна опредељења”), и други, “Служба при
пожару" (укупно 142 члана).
“Општа опредељења” су прописивала да се појава ватре
оглашавала са црквених торњева, звонима, истицањем заставе на
торњевима, а ноћу фењером. Ватрогасно друштво је ватру оглашавало
путем трубача. Униформа чланова друштва састојала се од блузе,
панталона и црне кожне капе, са ватрогасним знаком, док су свечано
одело представљали “угасито” плава блуза, панталоне и шлем. Униформу
су морали да одржавају у добром стању, а при иступању из друштва одело
и опрему су враћали назад. Чим би се ватра огласила, ватрогасци су
долазили на место пожара, са потребном опремом. Одељењем које је
тада било на дужности, командовао је његов заповедник. Место главног
заповедника је дању било означено црвеном заставом, а ноћу фењером.
Ватрогасци су на месту пожара остајали и после гашења, све док
заповедник не би издао наредбу за покрет. Уопште, ватрогасац се није
могао удаљити са постављеног места без дозволе старешине. У
ванредним ситуацијама главни заповедник је наређивао и стражарење. Он
је организовао и редовне вежбе, на које су позивани сви потпомажући
чланови, као и општинско заступство. Ватрогасци, који су на дужности (у
спремности), нису се смели удаљавати из вароши, без јављања
непосредном старешини, и без налажења одговарајуће замене. Обавеза
сваког члана друштва била је тачност у служби, као и да буде “миран,
покоран, храбар и свестан”. Галама и сувишни разговори на месту пожара,
и при вежбању, били су најстроже забрањени. Слично је било и са
узимањем хране и пушењем. “Особена опредељења”, између осталог,
предвиђају да “небрижљиве” чланове заповедник одељења мора
пријавити главном заповеднику, којем је, такође, био одговоран и
управитељ “справишта за одржање реквизита”.
У делу “Служба при пожару”, регулисао се поступак у случају објаве
пожара. Чим би се он огласио, ватрогасци су одлазили на угрожено место,
са циљем да се, “с највећим пожртвовањем”, прво спасавају људи и
животиње. Требало је проценити да ли је потребно исељење или се ватра
може угасити, имајући у виду и правац и јачину ветра. При исељавању,
тзв. пентрачи су морали да имају слободне руке како би жене, децу,
болеснике и старе особе изнели из објеката који су у пламену. Сваки члан
пентрачког одељења имао је шлем од коже, појас, за појасом чекић,
спасавајуће уже, звиждаљку и држак за мешину, секиру и мотику.
Спасавање људи из зграде у пожару обављало се помоћу мердевина или,
у крајњем случају, платна на које се искакало. Од ствари, прво су се
спасавале оне најдрагоценије, па тек онда “бела рува”, одела, кревети и на
521
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крају намештај. Ормари и сандуци који се нису могли изнети, били су
отварани и пражњени с највећом пажњом. Ако је у згради било запаљивих
ствари (шпиритус, терпентин, петролеј, “олај”) оне су се најпре склањале
од ватре. Ако још увек није био захваћен ватром, кров се морао скинути, а
изгореле оџаке и зидове требало је подупрети да се не сруше. Ако се
зграда захваћена ватром више није могла спасти, прелазило се на
следеће најугроженије. У овом делу су предвиђени и поступци за гашење
подрумске ватре, гашење магацина (складишта) и штала, затим, при
појави ватре у оџаку, нарочито код кућа покривених шиндром, трском или
сламом. Чланови одељења за шмркове имали су обичан појас и
“жвиждољке”, и морали су добро да познају своју опрему. Ватрогасне
справе су зими морале да увек буду у функцији, како би се спречило
њихово смрзавање. Ни једно буре није смело да буде празно и ни један
шмрк напуњен водом. Морало се правилно руковати цевима и водом, да
се не би узалуд расипала. Посао са шмрковима није требало започињати
све док се не набави довољна количина воде. Разлог за ово је што гашење
пожара не сме да буде прекидано, јер то подстиче ватру. Одељење које је
носило воду имало је исту опрему као и оно које је радило са шмрком. Они
су се бринули за бурад и воду. Вода се није смела смрзнути, устајати или
усмрдети, а увек је морало бити довољно воде. Чувари су имали задатак
да затворе место где је избио пожар, да обезбеде доступност потребних
справа и да сместе угрожене особе. Постављали су стражу пред улазима у
запаљену зграду, како би се спречила крађа и чували су ствари спасене из
куће. Носили су црвени завој на рукаву и кратко уже.
Десетак година касније, састављена су нова правила, унеколико
измењена. Њихова прва верзија од 5. марта 1882. није била одобрена, и
тек након допуне од 26. новембра, потврђена су у Загребу 24. децембра
исте године. Према њима чланови друштва делили су се на потпомажуће
(они су плаћали преко 2 форинте годишње у друштвену касу),
утемељиваче (преко 50 форинти) и извршујуће. Друштво се састојало од
техничког збора и управљачког збора, са по једним председником кога је
бирала главна скупштина. Извршујући чланови су чинили “гасилачку чету”,
која се састојала из “одјела пењача”, “одјела штрчара (прскача)”, “одјела
хидраната”, “одјела чувара” и “одјела тубача”. Чета је имала и друштвеног
“мерника”, “спремника” и лекара. Правила су потписали Жига Фурјаковић,
председник, Александар Ковачевић, потпомажући члан, и командант
друштва Фердинанд Ристер. 522
Наредних година друштво је запало у кризу, а његов покровитељ,
гроф Пејачевић, отишао под стечај. Командант Вурмбрант се преселио у
Беч. Број извршујућих чланова се смањио на 24. Ипак, нешто је и учињено.
Торањ је 1881. године повишен за још 8 метара, набављено је четворо
нових кола за довоз воде, кола за превоз опреме, једна ручна пумпа и
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друго. Године 1882. извршена је подела града на четири пожарна
кварта. 523
Десетогодишњицу постојања Добровољно ватрогасно друштво у
Руми прославило је 1884. године. За ту прилику, након поднете молбе, из
општинске касе им је одобрено 100 форинти. 524
Извештаји Сремске жупаније, из нешто каснијег периода,
омогућавају праћење развоја Добровољног ватрогасног друштва у погледу
чланства и расположиве опреме. Према њима, друштво се из године у
годину увећавало и осавремењивало.
- Године 1896. бројало је 74 извршујућа и 68 помажућих чланова, са
имовином од 5.400 ф. Опрема се састојала од две велике и две мале
штрцаљке и прибора за 100 ватрогасаца. 525
- 1897. набављена су прва ватрогасна кола, смештена у ватрогасном
дому. 526
- 1898. имало је 75 извршујућих и 90 потпомажућих чланова.
Учествовало је у гашењу 13 пожара. 527
- 1900. друштво је имало 97 извршујућих и 87 потпомажућих
чланова, две велике штрцаљке, кола за воду и друге справе за 100
ватрогасаца. Исте године су са успехом учествовали у гашењу пет пожара.
Општина је потпомагала друштво са 600 К годишње, док је његова
имовина износила 22.000 К. 528
- 1901. Ватрогасно друштво имало је 98 извршујућих и 84
потпомажућа члана, три велике штрцаљке, шест кола са бурадима за
воду, једне велике мердевине и кола за превоз реквизита. Угасили су осам
пожара у Руми и два у оближњим местима. 529
У наредном периоду број активних чланова друштва је донекле
опадао: 93 извршујућа и 86 потпомажућих чланова (1902) 530, 75
извршујућих и 85 потпомажућих чланова (1904) 531, 74 извршујућа и 102
потпомажућа члана (1907) 532, 63 извршујућих и 105 потпомажућих чланова
(1908) 533, 79 извршујућих и 109 потпомажућих чланова (1909) 534. Године
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Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, …
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 5.201-5.800
525
Жупанијски извештај, год. 1896, 245
526
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 195-200; Carl Bischof, нав. дело, 154-156
527
Жупанијски извештај, год. 1898, 231
528
Жупанијски извештај, год. 1900, 231
529
Жупанијски извештај, год. 1901, 209
530
Жупанијски извештај, год. 1902, 333
531
Жупанијски извештај, год. 1904, 286
532
Жупанијски извештај, год. 1907, 294/295
Напомена: те године се општинска потпора увећала на 1.200 К.
533
Жупанијски извештај, год. 1908, 297
534
Izveštaj Kr. vel. župana Županije Sriemske i grada Zemuna 1909, Vukovar, 1910, 316 (у даљем
тексту Жупанијски извештај, год. 1909)
Напомена: те године су набавили двоје великих механичких лестви.
524
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1912. друштво је имало 83 извршујућа, 105 потпомажућих чланова. Имало
је четири велике возне штрцаљке, четворо кола са металним бурадима за
воду, једна кола за пренос реквизита, двоје великих механичких
мердевина и један бензински мотор. 535 Почетком XX века установљене су
и телефонске пожарне станице. 536 Сходно обичају, Ватрогасно друштво је
имало и своју музичку дружину.

Ватрогасна кола у Руми
Како је већ речено, ватрогасна опрема је најпре била смештена у
објекту који се налазио у левом делу дворишта Магистрата. Сопствену
зграду друштво је добило тек 1897. године, а налазила се у данашњој
Железничкој улици. 537
Осим у оквиру самог друштва, односно његових простора, широм
Руме су, на одређеним пунктовима, стварани услови за бољу заштиту од
пожара. У том погледу, постојале су посебне шупе у циљу сталног
одржавања залиха воде, нарочито зими. Такође, на појединим местима,
ископани су бунари за потребе ватрогасне службе. Један од највећих
бунара, те врсте, ископан је на Старом вашаришту током 1882. године. 538
Још један такав бунар постављен је у Главној улици, иза тзв. Зеленог
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Жупанијски извештај, год. 1912, 305-306
Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости…
Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости …
538
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 202-1.200 (допис Поглаварства од 22. фебруара 1882)
Напомена: Подаци Димитрија Спајића говоре да је овај бунар, на тргу Краљице Марије,
завршен тек 1886. (Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости …)
536
537
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крста, 1886. године. 539 У првој деценији XX века, након одлуке заступства
од 28. јула 1902. године, ископани су дубоки јавни бунари на простору “код
властелинства”, на Новом вашаришту и на пијаци (вероватно на Старом
вашаришту), при чему су сви били “на шмрк”. 540 Овим радовима је
претходила одлука заступства о куповини справа за вртење артеских
бунара. 541
А да је постојала стварна потреба за једним оваквим друштвом,
говоре наредни подаци о пожарима који су тих година погађали Руму и
њену околину, о чему су вођене уредне евиденције.
У току 1877. године, у пожарима је страдала имовина: Јохана Гинера
(Johann Günner) – слама, Јохана Зите (Johann Zitta) – кућни кров, Катарине
Вагнер (Katharina Wagner) – сено, Дамјана Пантелића – кућа бр. 963,
Јакова Јоса (Jakob Joos) – храна, Адама Хабеншуса – слама, Мате
Бенчића – слама, Јозефа Шмеа – шупа, Петра Јанковића – штала, удове
Крнајић– штала, браће Ристер – димњак, Живка Белића – димњак, Луке
Ст. Георгијевића – димњак. 542
У току 1879. било је 7 пожара када је изгорело 5 кућа, 2 економске
зграде, 7 слама, а штета је износила 666 форинти. У једном случају ватра
је била подметнута, а за остале је узрок непознат. Осим у самом насељу,
пожари су се догодили и на пољу, са штетом од 1.104 форинте и
непознатим узроком. 543
Дана 21. септембра 1884, у 11 часова пре подне запалила се кућа у
Ловриној улици бр. 142, власника Срете Јекића. Узрок пожара је била чађ,
која се запалила у цилиндру од пећи. Ватра је продрла на таван, и када је
власник куће отворио врата од цилиндра, запалило се иверје на тавану,
што је онда захватило и греде. На срећу, кућа је била осигурана, а штета је
процењена на 40 форинти. 544 Исте године у пожарима је страдала
имовина Ђорђа Гребера (Georg Gräber – штала, Мартина Шнура (Martin
Schnur) – кућа, Михајла Шмеа (Michael Schmee) – штала, Јована Дилмеца
– кућа (узрок удар грома) и Драгутина Бадера (Karl Bader) – кућа. 545
Трећег октобра 1886, око пола десет увече, изгорео је кров на кући
Адама Гинера (Adam Günner) у Кулићевој 20. Узрок ватре је остао
непознат. Кућа је осигурана код “Reunione Adriatik visit karte Triest” на 20
форинти. 546
Погорелци у 1891. години су били: Васа Максимовић – оџак, Милош
Орловић – слама, Игњац Лајполд – штала, Тобиас Шнур (Tobias Schnur) –
539
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ИАС, Магистрат..., 1877, док. бр. 14
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ИАС, Магистрат..., 1880, кут. 661-1.000 (одговор Општине на упит Статистичког уреда
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ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 5.605-6.599
545
ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 2.802-3.700
546
ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.581-5.600
540
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кућа и Ружа Митровић – кућа. У овим случајевима објекти нису били
осигурани, а све изгореле куће су биле покривене сламом. 547
Један пожар је нарочито привукао пажњу јавности, а десио се у
недељу 9. августа у току представе Српског народног позоришта у Руми.
Том приликом се међу публиком запалио један фењер. Писар Вујин је
покушао да спречи пожар, тако што је разбио фењер и покушао дувањем
да угаси ватру. Међутим, то је још више разбуктало ватру, која је букнула и
опалила му лице, очи и руке. Вујин је пао превијајући се од болова. У
међувремену се запалила и завеса на позорници, али је брзо угашена
захваљујући присебности глумаца. Публика је панично јурнула ка излазу и
загушила пролаз, те су на два места столицама развалили позориште. У
том су дошли и ватрогасци, који су ватру угасили. После тога представа је
настављена, али са много мање публике, јер их је доста у страху отишло
кући. 548
Мањих или већих, случајних или подметнутих пожара, било је и
почетком XX века.
Мета ових других је у два наврата била имовина Јована Ђуричића –
Биорца. Најпре је у његовом дворишту запаљен пласт сена, а затим се
исто поновило после неколико дана, у скоро исто време, уз укупну штету
од око 2.800 К. Ове акције су очигледно имале политичку позадину. 549
Насупрот томе, пожар у кући Павла Ракошија, када је изгорео
сламнати кућни кров, пожар у Реметској улици у кући пољара Јоце
Јовановића и слични, били су последица немара и непажње укућана. 550
Треба поменути и несрећу која је задесила фотографски атеље
Љубомира Бикара, где је 1909. године избила ватра. Од све опреме и
материјала, спашена су само два фотоапарата, а узрок томе је била
непажња или неисправан димњак. 551
У неким случајевима појединци су настојали да предупреде овакве
појаве у свом суседству, подносећи жалбе и приговоре надлежним
општинским службама. Пекар Карл Фукс (Karl Fuchs) се овде јавља у
двострукој улози. Најпре се Румска штедионица жалила на његову пекару
до њихове штедионице, из које избија дим поред и гуши становнике, а
варнице лете свуда около, претећи пожаром. Потом се Фукс жалио на то
што је у дворишту штедионице направљена позорница за представу
Српског народног позоришта. Познато је, каже, да се на бини често
дешавају пожари, што би угрозило његову кућу покривену даскама. Тражио
је гаранцију да се пожар неће десити, а у супротном надокнаду штете.
Општина је одбацила обе ове жалбе и захтеве. 552
547

ИАС, Магистрат..., 1892, кут. 1.702-4.100
Браник, 1897, 96
“Радикал”, 1910, 1, 2
550
“Радикал”, 1910, 10, 36, 3838
551
“Радикал”, 1909, 38
552
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1.321-2.700
548
549
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У управи Ватрогасног друштва, у посматраном периоду били су

553

:

*

председници: Ернест Шпилер (1873-1895) , др Јован Шевић (18951905) и др Милош Николајевић (1909-1922).
надзаповедници: Лео Вурмбрандт (1873-1876), Август Фолтман.
заповедници: Васиљ Критовац (1873-1878), Фердинанд Ристер
(1878-1912) и Јозеф Брендл (1912-1934).

Пошта и саобраћај

Први познати податак о пошти у Руми датира из половине XVIII века.
Писац књиге о поштама у Војводини, Никола Гулан, наводи податак да је
још 1751. године постојала пошта у Руми. Затим, понавља да је у Руми
пошта успостављена 30. маја 1788. године, а да је свој поштански жиг
имала 1825. 554
Ова најстарија поштанска станица у Руми највероватније је била
смештена у тадашњој властелинској гостионици * у Главној улици, која је
уједно била важан поштански пут.
Кроз Руму, према Митровици, пошта је ишла средом и недељом, а
од Митровице ка Руми четвртком и недељом. Како би се овај пут
оспособио за потребе преноса поште, Дворски ратни савет је 1818. године
дао сагласност да се очисти поток Маргел(ош). Други поштански пут је
ишао према Иригу, и преко Фрушке горе, за Каменицу, а његова изградња
је започела 1820. године. Пошта се преносила поштанским коњима. Време
јахања на релацији Митровица – Чалма износило је три часа, а Голубинци
– Рума четири и по часа. 555

553

Димитрије Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости …; Добривој Митровић, Грађа..., 20
Напомена: један документ помиње да је 1882. године председник Добровољног ватрогасног
друштва био Шишман Фурјаковић, што би значило да Шпилер тада није био на тој функцији.
(ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 202-1.200 (Захтев за одржавање забаве са лутријом од 24.
јануара 1882)
554
Никола В. Гулан, Поште, телеграфи и телефони у историји Војводине, ПТТ Архив, Београд,
1980/81, 151 (Никола Рукавина, Хисторијат развоја поште у БиХ, Поште Војне крајине,
Сарајево, 54-61)
*
Тада је то била приземна зграда, а касније су сукцесивно надограђивани спратови и постала
је хотел “Орао”, односно, хотел “Срем”.
555
Никола В. Гулан, нав. дело, 28-29, 144, 145
*
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Допис поштанског уреда у Руми
После Револуције, власти су 26. децембра 1850. године донеле
“Највиши поштански пропис” (Posta Patens – Поштански патент). У то
време нека од поштанских права су још увек била регална, али су
постепено прелазила у руке државе. Од 1859. године поште су поново у
саставу Министарства финансија, а од 1861. године у саставу угарског
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Министарства трговине и народне привреде, у коме је, од 1866. постојало
Одељење за поште и телеграфе. 556
Поштански саобраћај преко Срема се од 6. септембра 1852. године,
на линији Вуковар – Бачинци – Чалма – Митровица – Рума – Голубинци –
Земун, одвијао путем брзих поштанских кола (дилижанса, Malle-Wagen,
Mallepost, Eilwagen, Eilpost), која су постепено замењивала јахаћу пошту.
Кола су сваког дана поред писама и новчаних пошиљки, примала и по
једног путника. Цена превоза је износила 30 К по миљи. Полазак из
Загреба је био у 17 часова, а из Земуна у петак, у један час по поноћи. Цео
пут је трајао 64 часа. Поштански службеници су имали униформу, која се
састојала од гала и обичног шешира, већ према приликама, кићанке од
коњске длаке, поштанског рога са три или са четири писка, гајтана за рог
(трубу) и таблице са поштанским знаком који се налазио на рукаву. 557
Од 1871. године у Мађарској су уведене поштанске марке, а Закон о
пошти је донет 1908. године. Њиме је поштанска служба у потпуности
потпала под државну управу.
Седамдесетих година XIX века поштански уред у Руми је имао и свој
печат. Године 1877. расписан је конкурс за пријем писмоноше у Руми, са
платом од 200 ф. Потпис на овај оглас ставио је поштар Радмановић, који
је вероватно и пре тог времена у Руми обављао овај посао. 558 Јован
Радмановић је поштарски службу обављао све до смрти 1884. године,
када га је заменио Мартин Рајнпрехт. 559
Да ли је некадашња властелинска гостионица, тада већ са именом
“Орао” (“Adler”), још увек била поштанска станица нема података, али је на
седници општинског заступства од 20. јула 1877. године затражено да се
обави премештај поштанског и брзојавног уреда ближе средини вароши,
где се одвијао и највећи део трговачког промета. 560
Десет година касније (13. јануара 1887), Краљевски поштански уред
у Руми тражио је да се у Поштарској улици *, на страни општинског мерника
Рицофија (Kolomann Ritzoffy), постави лампа, “јер је то од велике
важности”, пошто се највећи део поштанске службе одвијао увече од 6 до
8 часова. Тада су, наиме, грађани најчешће доносили пошту, а прелаз
преко улице је био толико блатњав, “да се ни дању не може ходити преко
улице и може се пасти преко ћуприје у мраку”. Захтев је био усвојен, и
лампа је убрзо постављена. 561
556

Никола В. Гулан, нав. дело
Никола В. Гулан, нав. дело, 45
“Застава”, 1877, 143
559
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 5.201-5.800
560
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 20. јули 1887.
*
Није познато која би то улица могла да буде. Можда се радило о сокачету у Ивановој улици
(ЈНА), насупрот тадашње јеврејске школе и синагоге (данас предузеће Стамбено), или о
самој Ивановој улици, која се, због поштанске зградe, понекад можда називала и
Поштарска.
561
ИАС, Магистрат…, 1887, кут. 1-1.320
557
558
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У Руми се вероватно налазила мањa поштанска станица. О томе
сведочи и једно обавештење брзојавног уреда у Руми упућено Градском
поглаварству из 1884. године, које се, сходно наредби Високог краљевског
угарског министарства за јавне радње и комуникације, односи на ново
радно време пошта у којима ради само један чиновник. Према њему,
пошта је свецима и радним данима била отворена од 8 до 12 и од 14 до 18
часова, а недељом од 8 и 30 до 11 и 30 и од 15 до 16 часова. 562
Почетком XX века поштански промет у Руми је био знатно повећан, а
појавили су се и извесни проблеми. Исказана је потреба за више поштара
у насељу. Било је само четири писмоноше, а недостајала су барем још
двојица. Такође, појавили су се беспосличари који су отварали и
разбацивали пошту из “малог старог сандучића” на кући Симе Марића, те
их је требало заменити већим аутоматским поштанским ковчежићима. 563
Упркос мањку поштара у Руми, заступство је негативно одговорило
на допис Земаљске владе, Одела за унутрашње послове од 24. новембра
1911. године, поводом успостављања превоза поште и људи
аутомобилом. Кажу да “овде не постоји потреба за увођење аутомобилне
поште”. 564
***
Телеграфско-телефонски саобраћај у овим крајевима се јавља у
другој половини XIX века. У Руми је још 1884. године, а можда и раније,
постојао телеграф (брзојавни уред). 565
Завршни радови на успостављању телефонске везе на линији Земун
– Митровица, у дужини од 80 km обављени су 1898. године. Између
Земуна и Митровице постојале су још четири телефонске станице: Сурчин,
Купиново, Грабовци и Кленак. Цена разговора је била 30 К за 5 минута. 566
Телефоне у Руми су најпре имали Пејачевићи, односно чиновници
на њиховом властелинству. Године 1900. центар Властелинства и свих
пустара повезивала је телефонска линија у дужини од 67 km и 920 m. Исте
године телефон је имала и румска фирма Штајнер и Весл, у дужини 14,5
km, на релацији Рума – Јарак. 567
Упркос томе, Франц Вилхелм пише да је телефонски саобраћај у
Руми успостављен тек 1904. године - вероватно за потребе ширег
грађанства. Крајем априла исте године одржана је “добро посећена”
конференција на тему увођења телефонског саобраћаја у Руми.
Једногласно је закључено да се ова могућност испита, а у ту сврху је
образован комитет састављен од градоначелника Франца Грубера, др
562

ИАС, Магистрат…, 1886, кут. 5.605-6.599
“Радикал”, 1909, 37, 39, 41
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 30. децембар 1911.
565
ИАС, Магистрат…,. 1884, кут. 303-900
566
Никола В. Гулан, нав. дело, 79
567
Жупанијски извештај, год. 1900, 414
563
564
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Милоша Николајевића и Макса Весла (Max Wessel). До 1. маја пријављен
је 31 телефонски прикључак, а претплатници су били прикључени на
локалну и међуградску мрежу. Претплата за једну годину је износила 120
круна. 568
Да ипак није све увек фунционисало најбоље, сведоче и жалбе да се
у Руми на телефонску везу чека и по четврт сата, док се неко јави из
поште. 569
***
Друмски саобраћај се искључиво одвијао путем запреге. Свака кућа
је имала своја кола са запрегом, а за дуже релације и удобнију вожњу били
су намењени фијакери. Фијакеристи су били посебан еснаф и као такви
имали су свој статут. 570
Према једном попису у Руми је на дан 31. јануара 1882. године било
следећих врста запрега: једнопрега – 69, двопрега – 789, тарница – 9, за
вожњу људи – 7, товарних кола – 7 и воловских – 2. Укупно – 883 (у
оригиналу пише 881). 571
Превоз људи и робе се одвијао све већом мрежом локалних и јавних
путева, који су, према извештајима Сремске жупаније, били у добром
стању. 572
***
Појава железнице представљала је значајан преокрет у саобраћају.
О овој новини у нашим крајевима је почело да се говори још половином
XIX века, када је установљена Генерална дирекција комуникација,
задужена за железнички и телеграфски саобраћај на територији
Хабзбуршке монархије. 573
Рума се први пут у овом контексту помиње 1869. године. Tада је
Угарско министарство за јавне грађевине дало једногодишњу дозволу за
“претходан технички посао” око железничке пруге од Новог Сада до
Земуна, а Угарској вересионој банци, у друштву са Бечким вересионим
заводом, за пругу од Осијека преко Винковаца и Руме, до Земуна. 574
Почетком 1875. године у Руми је одржана конференција посвећена
питању изградње железнице. Конференцији је претходила иницијатива
једног енглеског предузимачког друштва да преко Пеште и Новог Сада
гради железницу, али без државне гаранције. Конференција је имала за
циљ да и Руму укључи у пројекат изградње земунско-сисачке пруге, која је,
према најавама, ускоро требала да се гради. Румски адвокат Светозар
568

Franz Wilhelm, нав. дело, II, 85-90
“Радикал”, 1910, 36
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 25. октобар 1886.
571
ИАС, Магистрат…, 1882, кут. 202-1.200 (31. јануар 1882)
572
Жупанијски извештај, год. 1894. и год. 1895, 371
573
Никола В. Гулан, нав. дело
574
Лист "Панчевац", 7. септембар 1869, бр. 22
569
570
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Николајевић је присутнима изложио потребу постојања пруге и у овим
крајевима, и то од Новог Сада преко Каменице и Ирига до Руме, као и
према Земуну. Мерник грофа Пејачевића је допунио његов став
информацијом да су у Бачкој све општине обећале своје земљиште за
потребе пруге и предложио да и Сремци тако поступе. Сам Пејачевић је
преко свог мерника обавестио јавност да ће дати сву земљу која буде била
потребна за пругу. Усвојен је и предлог да се обрате бану Мажуранићу за
помоћ у овом послу. За остваривање овог циља изабран је одбор са
грофом Адолфом Пејачевићем на челу и адвокатом Николајевићем, као
перовођом. У одбору су још били: Љубомир Панајотовић, Тоша
Богдановић, властелински мерник, Стеван Димитријевић, Александар
Ковачевић, Паја Филиповић, Миша Критовац, Сима Маринковић, Ернест
Шпилер, Паја Богдановић, као и други из Ирига и Каменице. 575
Ипак, интензивнија градња железница почиње 80-тих година XIX
века. Ово питање је у Руми поново актуелизовано 1882. године, када је
градско веће, преко градоначелника, “Подузећу грађења побочне
жељезничке пруге Инђија – Митровица” дало у закуп 3-6 ј општинског
пашњака ,“с леве стране, поред будуће жељезничке станице у Руми” и то
почев од 8. марта 1882, па до краја исте године, по цени од 10 ф за јутро.
Ово земљиште је требало да се користи за производњу цигле за
железничку станицу, пропусте и друге објекте на прузи, а по истеку закупа,
морало је да буде враћено у преузетом стању. Предузеће је ангажовало
стотину радника који су требали да на осамнаест “астала” испеку од 800
хиљада до милион цигли. Посао је започет 19. априла, али већ је сутрадан
стигла једна општинска делегација, која је обуставила радове, да би их
сутрадан опет дозволила. Слично се десило и 24. априла, када је од
стране Општине уведена забрана даљих послова на овом земљишту, а 25.
рад опет дозвољен. Коначно, 2. маја донесена је трајна забрана радова на
пашњаку. Предузеће се преко свог адвоката др, Јована Ђурића, жалило на
ову забрану и наводило велику штету (1.000 ф), коју је због ње имало. Они
су били везани роковима и обавезама према "Главном предузетнику за
градњу железнице Пешта – Земун" и тражили су од Општине да се
споразумно, без суда, дозволи наставак радова. Општинско поглаварство
је одговорило да је забрана даљег употребљавања овог земљишта
проистекла из одлуке заступства од 2. и 3. маја 1882. године и да јој се
мора удовољити без одлагања. Такође, било је и питање да ли је уопште
постојао неки уговор о коришћењу овог земљишта, јер се адвокат Ђурић
позива на "спис" и "исправу", коју је потписао градоначелник, као и на неке
усмене договоре. 576
Пруга у Срему је коначно успостављена 1882. године на релацији
Земун – Нови Сад, с тим да је железничко чвориште била Инђија. Пруга је
рађена у етапама, као скуп локоланих пруга, тако да је следеће године
изграђена пруга нормалног колосека Инђија – Митровица, поред Руме, у
575
576

“Застава”, 1875, 26
ИАС, Магистрат... 1882, кут. 1.201-2.200 (Рума, 10. мај 1882.)
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дужини од 42 km. 577 Почетком децембра 1883. године у Руму је дошао први
воз из правца Инђије, ради прегледа пруге, а 10. децембра она је предата
у саобраћај. 578
Рума је убрзо добила још једну пругу. Била је то пруга нормалног
колосека на релацији Рума – Врдник, у саставу мађарске државне
железнице. Прве вести о траси будуће пруге, која ће поспешити извоз и
промет, датирају из 1883. године у листу "Застава". Њен иницијатор је
1887. године био Густав Понгрец, руководилац рудника у Врднику и
председник акционарског друштва за грађење ове пруге. Пуштена је у
саобраћај 4. јула 1889. године, у дужини од 18,9 km. Пруга је изграђена за
потребе експлоатације рудника у Врднику. 579

Акција за пругу Рума – Кленак
Почетком века изграђена је нова пруга нормалног колосека у саставу
мађарске вициналне железнице, која је повезивала Руму са Кленком и
даље са обалом реке Саве. Градња пруге је дозвољена Министарском
наредбом од 3. децембра 1900. године, под бројем 66.220. Трошкови
градње су износили 198.000 К. Пуштена је у промет 15. септембра 1901, у

577

Franz Wilhelm, нав. дело, II, 85-90; Сто година Железница Југославије 1849-1949, Зборник
чланака, Београд 1951, 81 (Збирка ЗМР, рукописи Б. Рајаковца); Milorad Čonkić, Sto godina
železnica u Vojvodini, Beograd, 1958, 16
578
Споменица српске школе
579
Станоје Станојевић, Народна енциклопедија…, књ. III, 479; “Застава” 1883, 11; Сто година
Железница Југославије 1849-1949, 82
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дужини од 28,9 km *. До 1911. године превезено је 172.000 путника, и 23.000
тона робе (дрво, воће, пшеница, свиње, угаљ, жито и други
пољопривредни производи). Пругу су 31. октобра 1907. године купиле
државне железнице за превоз мрког угља. 580
Тако је у Сремској жупанији 1896. године укупно било 318,6 km пруга,
по чему је она у Хрватској и Славонији била најнапреднија, са трендом
даљег развоја. 581
Уз пругу, на око 2 km јужно од насеља, саграђена је и типска, али за
оно време модерна, железничка станица. Ради обезбеђења људи и стоке
са оближњег пашњака, уз пругу је 1888. године постављена ограда. 582
После многобројних притужби Румљана и путника да станица више
не одговара повећаном промету путника и робе, почело је да се размишља
о њеном проширењу и модернизацији. Дозвола за то је стигла 1902.
године решењем о проширењу железничке станице у Руми Високог
угарског министра трговине. 583
Међутим, тек 1909. године написи у штампи су наговестили радове
на том плану. Почетком године се појавио текст о уклањању “чкиљавих и
сањивих” светиљки на железничкој станици, поред којих се ноћу “једва три
корака разазнају”, и увођењу осветљења загрејаним петролејом, као на
станици у Инђији. Што се тиче проширења железнице, у прво време се
говорило о проширењу са пет на осам шина, без интервенција на згради,
да би 1910. године била донета одлука о изградњи 11 редова шина, у
дужини пута који је водио за Јарак и Буђановце. Тако ће тај пут бити
уклоњен и саграђен нови, који ће прелазити пругу иза мађарске школе.
Саградиће се и још неколико зграда и велика кућа за локомотиве. 584
Званична одлука о проширењу железничке станице, као и уступању
општинске земље површине преко 1.315 ј. по цени од 3 К, донета је на
седници заступства од 21. марта 1910. године. 585
Према писању Франца Вилхелма изгледа да је до реализације ових
планова дошло тек 1912/13. године, када је железничка станица значајно
*

Према другим подацима била је дужине 30,9 km као пословна, а 30,7 km као грађевна. (Josip
Gorničić – Brdovački, Razvitak železnica u Hrvatskoj do 1918. godine, Građa za gospodarsku
povijest Hrvatske, knj. 3, JAZU, Zagreb, 1952, прилог бр. 4)
580
Сто година Железница Југославије 1849-1949, 84
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Josip Gorničić – Brdovački, нав. дело, 196; Андрија Раденић, нав. дело, 8 (Бранислав
Букуров, Привредно-географске и саобраћајне прилике и саобраћајне везе фрушкогорске
области, Београд, 1951, др Милан Шеноа, Наше железнице, Хрватски географски гласник,
бр. 2, 1830, 162)
Напомена: У плану је била изградња железнице на релацији Земун – Бежанија – Сурчин –
Добановци – Деч – Шимановци – Карловчић – Михаљевци – Суботиште – Брестач –
Никинци – Хртковци – Јарак, за чију изградњу је била добијена и дозвола. (“Застава” 1912,
202 ј)
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ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000 и седнички записи, 22. март 1888.
583
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 3. октобар 1902.
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“Радикал”, 1909, 3, 35; 1910, 48
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Добривој Митровић, Грађа..., 247
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проширена. Према пројекту, то је требало да буде "најлепша станица у
Хрватској и Славонији", а извођач радова је био Стефан Ташнер (Stefan
Taschner). Радови су обухватали повећање и адаптирање главне станичне
зграде и помоћних објеката у њеном склопу. Главна зграда је након
реновирања требало да постане једноспратница (76 х 35,5 m), са левe и
деснe стране закриљена са два велика парка. У њој су смештене
чекаоница са касом (120 m2), чекаоница првог разреда са рестораном,
чекаоница другог разреда са рестораном и чекаоница трећег разреда са
рестораном, затим тоалет, киоск за дуван, службене просторије,
полицијско-инспекцијска соба, портирница и др. На првом спрату су били
станови. Значајно је требалo да буде проширена и теретна станица, као и
амбари за жито, док је у плану била градња и нове магацинске зграде. Рок
за довршење радова био је 1. јули 1913. године 586
И као у свакој железничкој станици, на видом месту се налазио
актуелни ред вожње. Према првом реду вожње, који је поджупан у Руми,
Јосип Музлер, још 27. септембра 1883. године предложио Главном
надзорништву Краљевско угарске државне будимпештанско-земунске
железнице у Новом Саду, возови би из Инђије кретали у 6h и 40 мин и у 9h
и 20 мин, у Руму би стизали у 7h и 20 мин, односно, и 10h и 20 мин, а у
Митровцу 8h и 20 мин и 11h и 20 мин. У повратку сатница је била следећа:
Митровица (15h и 40 мин и 18h и 40 мин), Рума (16h и 40 мин и 19h и 40 мин)
и Инђија (17h и 40 мин и 20h и 40 мин). Уз навођење предности возног реда
за све становнике ових места, изражава се и очекивање да ће воз што пре
кренути. 587
Није познато да ли је овај возни ред ступио на снагу, тек према
једном скраја XIX века, кроз Руму је воз пролазио четири пута дневно, два
пута из правца Инђије (7h и 44 мин и 18h и 19 мин) и два пута из правца
Винковаца и Митровице (8h и 58 мин и 19h и 35 мин). 588 У наредном
периоду уведене су нове линије, тако да је од октобра 1910. године Рума
имала пет возова који иду у Земун и четири у Нови Сад. 589
Воз на релацији Рума – Врдник је, такође, ишао у оба правца. Из
Руме је полазио 9h и 18 мин и 16h 58 мин, а у Врдник стизао у 10h и 17h и 48
мин. 590
Добар део градског живота одвијао се и у кругу железничке станице,
што је понекад долазило и на странице штампе.
У једном критичком тексту аутор се жали на понашање службеника
на железничкој станици у Руми. Узрок томе налази у чињеници да су на
железничким станицима у Срему углавном постављани мађарски
чиновници, који се, без изузетка, понашају као грубијани, чак и према
586
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женском полу. Наводи пример једне старије “пристојно обучене” жене, која
је од шалтерског чиновника љубазно затражила карту трећег разреда до
Старе Пазове, пружајући му једну форинту. Пошто је пред шалтером била
гужва, и народ се тискао и викао, чиновник се продерао - “један”. Дотична
госпођа је ћутала и чекала, не знајући коме се овај обратио. Он је,
међутим, пружио своју “меснату песницу” кроз прозорчић и ударио госпођу
по лицу, поново викнувши “један”. Она је заплакала и плачним гласом
поновила “та молим карту до Старе Пазове”. Пошто ју је добила удаљила
се плачући не толико од бола, колико од стида. Аутор чланак завршава
претњом “чувеним” сремским адвокатима, њеним братучедима, и
констатацијом - “срамота за XIX век”. 591
Поред објављивања нових редова вожње, железничка станица је у
штампу долазила због саобраћајних и других незгода и несрећа. Једном је
извесни Ј. М. из В. упао у јаму поред станичног перона, дубоку један
метар. На срећу радило се о мањој повреди, за коју је окривљен шеф
станице, који не само да није наредио да се јама затрпа, него ју је и
оставио непокривену и неосветљену. 592
Много горе су прошли Јосип Под, машиновођа кленачког воза и
железнички стражар Еден Тот (Еden Toth). Први је, изгледа у припитом
стању, упао међу “пуфере” и остао на месту мртав, док су другог, такође
згњечили “пуфери”. 593
Наравно ту су и сталне жалбе грађана, а нарочито предузетника, на
пречесто и предуго држање затвореног прелаза преко пруге, што је веома
ометало промет. 594
***
Поред међумесног железничког саобраћаја, у коме је Рума
представљала важну станицу, почетком XX века појавили су се предлози о
установљењу шинског превоза и у самом граду, на релацији центар –
железничка станица. Превоз путника и робе на тој траси се одвијао
коњским запрегама и фијакерима. Попут већих градова (Загреб, Осијек и
Суботица) планове на успостављању трамвајске пруге истовремено су
започели Румљани и Новосађани.
У ту сврху формирано је “Прво румско деоничарско друштво за
градити електичну пругу” чији су чланови били Андрија Дугошевић, Јос.
Зита, Карл Лахер (Karl Lacher) и Коста Димић. Према плану, пруга је
почињала код железничке станице где је било и прво стајалиште са
чекаоницом, друго стајалиште се налазило код Мађарске школе, затим је
пруга ишла преко железничког моста (преко канала); треће стајалиште је
било на углу данашње Индустријске (Задарске) улице; четврто са
чекаоницом на простору касарне; пето код Ђурђевске улице (Марка
591
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592

173

Орешковића); шесто код Велике Јарачке (Атанасија Стојковића); седмо код
Ловрине (СПВ); осмо код Иванове улице (ЈНА) и девето са чекаоницом на
углу Главне и Железничке улице. 595
Према техничком опису “Аутомобилне жељезнице у Руми од Главне
улице до Колодвора” требало је да пруга иде дуж Железничке улице,
десном страном (три метра од ивице тротоара). Имала је две окретнице
(скретишта), једно у Главној улици и друго код железничке станице, када
јој се могао прикачити теретни вагон. Брзина трамваја у насељу је
износила 8 km/h, а ван насеља 12 km/h. Погон је био на бензински мотор
од 14 киловата, а носивост 35 особа. 596

План вагона аутомобилне железнице
Из исте године, нешто касније, датира неколико молби за одобрење
градње трамвајске пруге. Први такав захтев општинском заступству
упутили су Стефан Алмаши и другови из Руме, тражећи дозволу за
“подигнуће трачница за превоз особа до железничке станице на колима на
595
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План уздужног профила трамвајске пруге кроз Руму, Збирка Завичајног музеја Рума, инв.
бр. 97
Напомена: више о самом пројекту видети - Снежана Јоксић, Пројекат аутомобилне
железнице у Руми, Зборник Завичајног музеја Рума V, Рума, 2005.
Технички опис “Аутомобилне жељезнице у Руми од Главне улице до Колодвора”, Збирка
ЗМР, инв. бр. 97
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електрични погон”. Заступство је у принципу одобрило ову идеју, али под
условом “да марва може да иде на пашу”, тј. да овакав саобраћај не омета
изгон стоке на пашњак јужно од града. 597
Заступству је, потом, пристигла молба “Господарске обртне
вересијске задруге Рума и околице”, за дозволу успостављања превоза
особа “на аутомобилну” од центра до железничке станице и натраг, као и
једна упућена од Игњата Френкла (Ignatz Fränckel) поводом добијања
концесије на пет година за превоз особа аутомобил-минибусом. У оба
случаја заступство је једногласно одобрило ове захтеве, с тим да је
земљиште морало да остане општинско и да заступство добије одрешене
руке у погледу “стручног подузећа електричним погоном”. 598
Докле се стигло у реализацији овог плана није познато, као што нису
ни разлози за одустајање од њега. Да ли су у питању наговештаји
скорашњег рата или нешто друго, тек о аутомобилној железници, или
трамвају, у архивској грађи више нема помена.

Електрификација

У другој половини XIX века Рума је, попут других сличних места, у
вечерњим и ноћним сатима, била осветљена петролејским лампама и
фењерима, а овај посао, на једну годину, био је издаван путем лицитације.
Током 1883. године осветљење петролејом је замењено напреднијим
системом расвете “гасолином” из бечке фабрике “Жерсон Бем и Розентал”
("Gerson Boehm und Rosental"). Из тог разлога Магистрат је одбио пунуду
исте фирме из 1889. године за увођењем новог система осветљења. У
одговору на понуду се даље каже да се трговиште осветљава са 60 лампи,
прерађених од старих петролејских. Лампе сијају отприлике 180 ноћи
годишње, док се за време месечине лампе и не пале, као и у летњим
месецима, јуну и јулу. Свака лампа у просеку гори 7 сати. 599
Ово питање је било актуелно и у наредном периоду, јер се на
седницама општинског заступства изнова расправљало о осветљењу
вароши, а закључци о томе објављивали у локалној штампи. Тада је већ
започела полемика у јавности да ли да се уведе плинско или електрично
осветљење (“гас или електрика”) за јавну и приватну употребу, која је
трајала све до 1912. године.

597
598
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 13. август 1911.
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 22. септембар, 23. октобар и 25. новембар 1911.
ИАС, Магистрат…, 1889, кут. 1.502-2.800, Nо 379
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Најпре је 1900. године заступство донело одлуку да се уведе јавна
расвета посредством “аетроген-плин”. 600 Затим је 1903. стигла понуда
фирме “Bothe et C...” из Беча за увођење расвете ацетоном 601, а онда,
1907. године, и од “Union Gasgesellschaft” из Аугсбурга за уличну
расвету. 602
У наредном периоду било је неколико преокрета у одлукама. На
седници трговишног заступства, одржаној 7. марта 1905. године, детаљно
је разматран уговор фирме “Сименс” из Будимпеште за градњу
електроинсталације у Руми. Уговор је једногласно прихваћен са мањим
изменама. 603 Нема података шта је било касније, али након две године,
заступство је донело другачију одлуку, према којој је увођење плинске
расвете поверено фирми “Аугсбургер унион” ("Augsburger union”) –
филијала у Новом Саду, те је одбијена понуда фирме “Gaur et CR” из
Будимпеште за увођење електричног осветљења. 604
Три године после тога, полемике и недоумице још нису биле готове.
Године 1910. стигло је шест понуда за осветљење града. Грађевни одбор
је четири одмах одбацио “без образложења”, а две изнео пред заступство.
Једна је била понуда фирме “Аугсбургер унион” за електрично осветљење,
а друга Франца Маношека из Беча за плинско осветљење. Грађевни одбор
је са своје стране препоручио ово друго. Приликом гласања у заступству,
где је био присутан и Маношек, за плин је било 12 заступника, а против 4.
Њихово образложење је гласило да је плинско осветљење застарело и
много скупље (68.921 К према 16.000 К колико кошта електрично
осветљење). Полемика у заступству је добила и национални призвук, јер
су Срби предлагали електрично, а градоначелник Фердинанд Ристер гасно
осветљење. 605
На крају је постигнут компромис, и 13. августа 1911. године донета је
одлука о комбинованој јавној расвети – електричној и плинској, како је
гласило у једној понуди фирме из Беча. 606
Међутим, 12. јануара 1912, стигао је допис из Загреба у коме
Земаљска влада није одобрила уговор са фирмом “Франц Маношек” из
Беча о комбинованој расвети. Стога је 23. марта исте године на седници
заступства разматрен нови уговор фирме “Маношек”, али за електрично
осветљење. Уз њега, на дневном реду су биле и понуде фирми “Сименс”,
Деоничарког друштва за електрично и прометно предузеће из Земуна, Д.
Д. из Беча и Д. Д. за плинску расвету “Унион” из Аугзбурга. Пре
потписивања уговора са Маношеком, одлучено је да се о томе обавести
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Жупанијски извештај, год. 1900, 128
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 22. април 1903.
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 205 (Deutsche Volksblatt, 1907, 25)
603
Добривој Митровић, Грађа..., 245
604
Добривој Митровић, Грађа..., 245-246
605
“Радикал”, 1910, 34, 37
606
Жупанијски извештај, год. 1911, 178; Добривој Митровић, Грађа..., 248
601
602
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Земаљска влада, која је одобрила сличан уговор, са истом фирмом, од пре
неколико година за општину Винковци. 607

Прва страна Уговора о електрификацији
О будућој расвети се расправљало и на седници заступства од 24.
новембра 1912. године. Претресан “уговор о увођењу електричне јавне
расвете” са Деоничарским друштвом за електрично и плинско предузеће у
607

Добривој Митровић, Грађа..., 248-249
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Будимпешти. Након тога је једногласно усвојено да се Ђура Стајић и
Ладислав пл. Јанчо овласте да потпишу овај уговор. 608
Коначно 1913. године склопљен је Уговор о електрификацији,
одобрен од Земаљске владе, између градске општине и деоничарског
друштва за електрична и прометна постројења у Будимпешти “ради
добаве електричне енергије у градску општину Рума”. Према њему,
предузетник ће о свом трошку изградити далековод од електричне
централе у Митровици до Руме. Напон електричне енергије у далеководу
максимално је требао да износи 20.000 волти, док би се мрежа унутар
града постепено напонски смањивала (до 6.000 волти). Водови могу бити
надземни и подземни. Надземни ће се постављати на дрвене стубове или
на кров, уз дозволу кућевласника, а подземни испод тротоара, и то
непосредно у земљу или у канале. Трансформатори ће се налазити у
нивоу улице, у кућицама од ватросигурносног материјала. Струја ће бити
променљива или једносмерна, по избору предузетника. Општина има
право да контролише јачину јавне расвете о свом трошку, помоћу
фотометра који је предузетник дужан бесплатно да стави општини на
располагање. Садашње петролејске светиљке општина ће предати
предузетнику, који треба да их чува и, за случај нужде, поново постави.
Јавна расвета поседује 350 сијалица (жаруља) од по 40 вати и 12
“облучних” светиљки (Bogenlampe), по 8 ампера или 12 сијалица, по 600
нормалних вати. Од оних 350 сијалица, 175 биће полуноћне (коришћене у
вечерњим сатима), а 175 целоноћне. Календар расвете треба да достави
Општина, или у супротном га утврђује сам предузетник. Струја се пуштала
само у оквиру одређених сати, а најчешће од 15 до 18 часова (у летњим
месецима и касније од 18, 19 и 20 часова) до 4 до 8 ујутру (опет у летњим
месецима светла су се гасила раније). Цена електричне енергије за
расвету била је 7 филира по 100 ват-сати, а за све остале сврхе осим
расвете цена је била 3 филира по 100 ват-сати. Количина потрошене
енергије ће се установљавати помоћу бројила (“ватних сатова”), који ће
потрошачима бити давани у најам. Предвиђено је и снижење цене
електричне енергије, као резултат нових проналазака. Потрошачима који у
року од 8 дана не плате своја дуговања следи искључење из мреже.
Одржавање мреже ће првих 10 година бити право предузетника, а касније
тог посла могу да се прихвате и квалификовани мајстори. Ако светиљка
изгуби 30% од своје снаге предузетник је дужан да је у року од 24 часа
замени. Трајање уговора је 50 година. Особа којој се повери вођење посла
мора стално становати у Руми. Уговор је сачињен на хрватском и
немачком језику и оверен је печатом и потписима Деоничарског друштва
за електрична и прометна подузећа, начелника Х. А. Волтмана и
заступника Георгија Стајића и Ладислава пл. Јанча. У Будимпешти/Руми,
4. фебруара 1913. године. Краљевска земаљска влада (Одел за
унутрашње послове), одобрила га је 25. фебруара 1913. 609
608
609

Добривој Митровић, Грађа..., 249-250
Уговор у збирци ЗМР, инв. бр. 33 (постоји и додатак овом Уговору од 18. фебруара 1930,
Збирка ЗМР, инв. бр. 70)
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Тако је струја “потекла” у Руму из митровачке електране 1913.
године. У наредним месецима започели су радови на инсталирању мреже.
Радове око постављања жаруља за јавну расвету на кућама у Главној и
Железничкој улици надгледао је грађевни одбор. Крајем године, он је
поднео извештај трговишном заступству, који је разматран на седници од
29. децембра 1913, у коме се наводи да је број светиљки у уличној расвети
недовољан и да треба поставити још 40 помоћних жаруља, чиме би се
осветлиле све улице, што је и прихваћено. На једној од последњих
седница заступства пре избијања рата, 30. априла 1914. године
установљено је да у граду укупно има 402 светиљке, 12 кружних и 390
осталих, те да нису добро распоређене. 610

Изградња Руме

Ако је судити по количини сачуване архивске грађе, некадашњи
урбанисти и грађевинари имали су пуне руке посла. Стотине докумената
(грађевинских дозвола, планова и скица, захтева за градњу, жалби...)
говоре о томе како се Рума изграђивала у другој половини XIX и почетком
XX века. Сви ови послови могу се поделити на неколико група:
1) послови око регулације потока и канала у насељу и у околини
2) радови на изградњи путева према околним местима
3) изградња, поправка и уређење улица и тротоара
4) изградња кућа и других објеката у граду и у непосредној околини
***
Циљ регулације је био да се околна земљишта сачувају од поплава
и штете, тиме нанесене, да се омогући правилан оток воде и да се
регулишу воденице, које су биле један од највећих узрочника плављења
земљишта.
Колике проблеме је ово питање правило Румљанима у прошлости,
сведочи и опис једне поплаве која је Руму погодила 1865. године. Поплава
је оставила на Румљане толики утисак, да је и после више деценија
поменута у споменици Српске школе, као један од значајнијих датума у
историји Руме *.
610
*

Добривој Митровић, Грађа..., 250-251
Поред ове поплаве, Споменица помиње још неколико занимљивости овог типа. Крупан лед
који је потукао поља и винограде падао је 28. јуна 1879; многи метеори (“као крупан снег”)
падали су над Румом 27. новембра 1885, а у априлу 1893. године, у 3 часа по подне био је
земљотрес, који у Руми није проузроковао штету. (Споменица српске школе)
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Након дуге и велике суше, када су и румски свештеници више пута
држали обреде за кишу, она је, на други дан Духова, коначно почела.
Најпре је дошла грмљавина, и том приликом је гром погодио у једну
петнаестогодишњу девојку, ћерку салера “Франка”, која је стајала на
вратима своје куће. На срећу, прошла је са мањим повредама и брзо се
опоравила. Следећег дана на Руму се излила права провала облака.
Бујица је текла улицама, на све стране. Трећи дан - исто тако. Олуја и
поплаве. У Борковцу су се слила три потока и излила у долину. У том делу
града, вода “до колена”, поплавила је куће. Намештај је пливао по собама.
Тада је оштећено 30 кућа. Писац овог чланка у новинама, констатује да је
сва срећа што у том делу града живе трговци и занатлије, те није било
стоке, тако да је страдала само живина. Али, замало да страдају Ћира
Поповић, старац од 80 година, преводилац прича из “1001 ноћи” на српски
језик, и његова жена. Они су три сата викали у помоћ, и тек када их се
сетила њихова кума из “трећег сокака”, која је обавестила јавност, дошао
је судија Бранко Јовановић, загазио у воду и на леђима их изнео. Да је
била ноћ било би и људских жртава. Старији причају о сличном догађају
пре 50 година у време вашара, који је зато и измештен у виши предео. 612
У једном допису Поглаварства “Високој влади” из 1882. године, од
ње се тражи одобрење за извођење “обимних канализационих радова”,
проширивање канала и “водовода” због поплава. Треба да се ископају и
прошире канали са обе стране Буђановачког пута према Јарчини и тако би
се спасло 2.000 ланаца земље. Ово "све жешће" захтева и румско
грађанство. У ту сврху моли се и одобрење за разрезивање пореза на
1.500 “грунтова”, како би се сакупило 3.000 форинти за ове радове. 613
Две године касније инжењер пристав, Коломан Рицофи, и цивилни
инжењер Драгутин Гуденић сачинили су предлог регулације. Према њему,
треба да се изравнају окуке, да се вишак воде код железниког моста
разведе, не као до тада, на румску, него на страну вогањских ливада,
трагом некадашњег старог канала. Тиме би се обогатио водом канал
“Јеленац”, који има слаб ток због великог броја воденица. Даље,
неопходно је продубљење и проширење Кудоша, ниже воденице “Грчуше”.
У том контексту помињу се и друге воденице на овом потоку: “Калајђуша” –
сувласник Живко Јанковић из Руме, “Ковачевица” – сувласници Лука Радић
и Аца Селенић из Руме, “Соврица” – Живко Јанковић и Мијо Чечковић,
“Вујићева” – Живан Вујић и Љубомир Маленковић, као и “Суботићева”,
“Станишићева”, “Даљња Бадњача” и “Црногорчева” (у атару Јарка).
Трошкове ових радова сносили би Рума (1.200 фор), Јарак (800 фор),
Вогањ (300 фор) и Шашинци (400 фор). Уз присуство општинских
заступника свих поменутих места и свих заинтересованих, документ су
потписали поджупан Музлер, Рицофи, Гуденић и котарски пристав Вилим
Турковић. 614
612
613
614

“Србобран”, 1865, 44
ИАС, Магистрат…, 1882, кут. 2.02-1.200 (концепт дописа од 22. јануара 1882)
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 5.201-5.800 (записник од 29. јула 1884)
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Сутрадан (30. јула), Краљевска поджупанија је донела одлуку у
погледу регулисања потока Кудош и Јарчина, као и воденица на њима, у
циљу уклањања земље и у циљу “јавног здравља”. Такође, у плану су били
и радови на ушћу Јеленачког потока у Кудошки. 615
Следеће године, 5. априла, трговиште Рума је склопило уговор са
Јосипом Јосом (Josef Joos) и Јоханом Грофом (Johann Grof) о регулисању
потока Борковац, почев од ћуприје код Старог вашаришта до катастарске
честице 4.510. Уговорена је цена по дужном метру, рокови и обавезе
извођача радова. 616
У самом месту, у овом погледу, критична тачка је било Старо
вашариште. На том простору је константно био изражен проблем вишка
атмосферске воде. Из 1886. године датира концепт дописа Влади, са
предлогом решења овог проблема. Наводи се да је вода која се ширила по
вашаришту, нарочито у време летњих киша, штетна за здравље. Због тога
је морао бити проширен мост на Борковачком потоку у Главној улици и део
вашаришта, поред пута, насут земљом. Такође, уз пут су направљени
“риголи”, који воде према мосту. Међутим, “риголи” нису могли да се
направе другачије, него да се издигну, због чега се, између њих, на цести
задржавала вода. Она се сливала и на “тарац” поред кућа и оштетила га.
Он је, такође, преправљен и подигнут на виши ниво. Зато се Влада моли
да омогући да се овај “незнатни” део пута издигне, јер трошак није велики,
а и Магистрат ће сам обезбедити потребан подвоз за довоз земље. 617
Исте године, на седници заступства од 20. фебруара, под тачком 3,
донета је одлука о одобрењу средстава за прокоп канала Јарчина у износу
од 1.196 форинти, као и 1.500 форинти за чишћење побочних канала. 618
Потоци су проширивани и наредних година, о чему сведоче
Жупанијски извештаји из 90-тих година. Претходни радови су очигледно
дали резултате, јер извештаји констатују да су потоци мирног тока,
дубоких корита и не штете усевима у току киша, као и да су сеоске
општине сопственим снагама “извеле велике канализације” и тако решиле
проблем великог броја бара.
Пример за то су, између осталих, и општина Велики Радинци, где је
Пфајфер (Pfeifer) о сопственом трошку извео канализацију подводног
терена, затим, општина Огар, где су нивелисане све баре и мочваре и
постављена постаја за посматрање подземних вода, општине Кленак и
Хртковци, где је спроведено одводњавање… 619
***
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ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 5.201-5.800
ИАС, Магистрат…, 1885, кут. 2.009-2.800
617
ИАС, Магистрат…, 1886, кут. 2.888-4.200
618
Добривој Митровић, Грађа..., 243
619
Жупанијски извештај, год. 1900, 283
616
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Путна мрежа која је Руму повезивала са околним градским центрима
је, од раније, била солидна, између осталог и што је, као важно трговачко
место, она била незаобилазна станица многих трговаца. Зато су
општинске и среске власти већу пажњу посвећивале изградњи и
одржавању локалних путева, што је, уосталом, и било у њиховој
надлежности.
У овом делу биће поменути само најважнији планирани, делом и
реализовани радови, забележени у архивској грађи.
На једној седници заступства 1887. године предложено је да се
гради “државна цеста” између Руме и Добринаца, под условом да
заинтересоване општине саме набаве потребан камен. Иако је предлог
прихваћен, следеће године исто заступство је закључило да се одложи
градња овог пута, док се не заврши пруга Рума – Врдник, када ће камен
бити јефтинији. 620
Питање изградње пута од Руме до Јарка, покренуто је још почетком
80-тих година. На том послу је био ангажован Мита Ђорђевић, као
“предузетник ломљења камена”, који се жалио на Стевана Т. Јаковљевића,
“предузетника извоза камена”. Пошто је, на једној седници заступства
1890, ово питање скинуто са дневног реда, пут је коначно завршен 1904.
године, у дужини од 5,5 km, уз трошкове од 74.824 К. 621
Из 1894. године датира предлог жупанијске скупштине да се
калдрмише пут Рума – Путинци – Голубинци – Стара Пазова, као и
извештај о постављеним наслонима на путу Каменица – Ириг преко
Венца. 622 Из каснијих извештаја се не види да ли је, и када, калдрмисање
уопште започело, тек једна одлука заступства од 7. марта 1910. године
помиње градњу пута Рума – Путинци. 623 Посао је очигледно споро
напредовао, јер пут није био готов ни 1912. године, када је из општинског
буџета за њега издвојено 10.000 К, колико и за трасу пута од Руме до
Буђановаца. О градњи тог пута одлучено је 23. априла 1912. године на
седници општинског заступства 624
Крајем XIX века у румском срезу укупна дужина свих изграђених
путева је износила 81,5 km. Цестарског особља је било 16, од чега 5
“дефинитивних” и 10 привремених цестара, као и један “стални тежак”. 625
Према извештајима Сремске жупаније у срезу су постојали “добри

620

ИАС, Магистрат…, седнички записи, 9. мај 1887. и 7. јун 1888.
ИАС, Магистрат…, 1882, кут. 2.201-3.440; ИАС, Магистрат…, седнички записи, 14. јун 1890;
Жупанијски извештај, год. 1896, 150/151; Жупанијски извештај, год. 1904, 293
Напомена: према записницима са седница општинског заступства пут Рума – Јарак је
завршен 1902. године. (ИАС, Магистрат …, седнички записи, 17. јун 1902)
622
Жупанијски извештај, год. 1894, 109, 300
623
Добривој Митровић, Грађа..., 247
624
Жупанијски извештај, год. 1912, 148; Добривој Митровић, Грађа..., 249
625
Жупанијски извештај, год. 1895, 290
621
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вицинилни и пољски путеви”, који су у пролеће и јесен поправљани од
стране самих општина. 626
Почетком XX века градили су се путеви на следећим релацијама:
Рума – Велики Радинци, у дужини од 11 km, Рума – Вогањ – Митровица, у
дужини од 16,5 km и Јазак – Рума, до пута Рума – Велики Радинци. О
градњи овог последњег, заступство је одлучило још 12. маја 1902. године,
када је договорено да се за ту сврху набави 4.265 кубика камена из
Фрушке горе и из Јаска. Сви ови путеви су завршени 1908. године. 627
***
Велика пажња је посвећивана и уређењу самог насеља. Из године у
годину, грађени су нови тротаори, насипане улице, калдрмисани тргови и
подизани други пратећи објекти.
У почетку су радови ове врсте били сконцентрисани на ужи центар
града и Главну улицу. Тако је 1872. године изграђен друм кроз Руму и
направљена је калдрма. 628
Још пре 1878. године у Главној улици су постојали тротоари и то од
властелинског стана (објекат у самом центру – п. а.) и “преко од г. Васе
Максимовића, па до г. Јована Араницког”. При томе је свако платио само
мајстора за тротоар испред своје куће, док је материјал обезбедила
Жупанија. Од 1878. године, када је политичка управа прешла у руке града,
поједници (Јохан Чермак, Сима Стајић и Коста Живковић) су тражили од
Магистрата да, трошкове које је раније сносила Жупанија, сада сноси град,
те да се пешачке стазе од куће Араницког до куће Косте Живковића ураде
на исти начин. То ће омогућити одвођење воде даље од кућа у том крају, а
и блато се неће уносити са улице у дворишта, нарочито у време пијачних
дана. Магистрат је подржао ову њихову иницијативу, те им је, на некој од
наредних седница, одобрио да о свом трошку изграде простор између
тротоара и државне цесте, као што је већ урађено на пијаци, и обећао
камен за ове радове. 629
У наредном периоду било је доста сличних активности. Током 1879.
направљени су тротоари у Великом сокаку (Главна улица) и у Ловриној
улици. 630 Затим је усвојен предлог Грађевног одбора да исти изграде у
Великој јарачкој (Атанасија Стојковића), а да се постојећи у Гробљанској
улици претресу. Такође, за уличну калдрму обезбеђено је 80 кубних
метара камена. 631 До краја века је калдрмисано сокаче између “школе и
цркве” (данас пијачни пролаз – п. а.), урађена цеста у Гргуровој улици
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Жупанијски извештај, год. 1894. и год. 1895, 371
Добривој Митровић, Грађа..., 243; Жупанијски извештај, год. 1907, 310; Жупанијски
извештај, год. 1908.
628
Душан Познановић, Летопис Гавре Путника, "Сремске новине", 18. август 1892.
629
Молба заступништву вароши Руме од 1/13. децембра 1878, Збирка ЗМР, инв. бр. 8 и 12
630
ИАС, Магистрат…, 1879.
631
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 8. мај и 5. септембар 1886.
627
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(Партизанска), тарац око крста на Старом вашаришту, а планирана је
пешачка стаза уз државни пут дуж Главне улице. 632
Понекад су овакви радови били изнуђени изненадним и
неочекиваним околностима, као што је био случај када је др Душан Дима
пријавио да се у његовом стану, у Ивановој 89, провалио један лагум, који
се протеже на улицу под претњом да ће се у њега урушити цео тротоар.
По наређењу градоначелника Критовца требало је да мерници што пре
испитају и реше овај проблем. 633
У XX веку је настављен посао на уређивању града. Планови су се
односили на изградњу тротоара у делу Главне улице од “Зеленог венца”
(стари Дом културе) до римокатоличке цркве, затим, у Содолу, Груберовој
(27. октобар) и Кудошкој улици; изградња цесте у Ивановој улици, од
Железничке улице до куће Арона Прице и цесте и тротоара (са десне
стране) у Орловићевој улици; постављање асфалтних плочника у Главној,
Ивановој и Железничкој улици, с тим да до 1,5 m ширине иде на трошак
власника куће, а остало на терет општине; изградња прелаза у Главној
улици, између кућа Персиде Јовановић и “Маринковићке”, “јер ту плочник
престаје ради старог вашаришта, па се зато у време кише у том делу
улица мора надалеко обилазити”; калдрмисање Старог вашаришта (“у
време кише то је права пропаст”), што ипак није спроведено до 1910.
године... 634
Од реализованих послова могу се поменути пошљунчавање стазе у
парку немачке школе (1903), изградња цесте кроз Содолску улицу (1907),
што је поверено Фрањи Штирму (Franz Stürm) из Сремске Митровице,
цеста у Берачкој и Мађарској улици (1907), све о трошку општине,
прављење прелаза преко улица и коловоза (1907), знатни радови на
изградњи бетонских плочника и тротоара (1908), изградња каменог пута до
железничке станице (1912)... 635
***
Поред изградње плочника и коловоза било је и других радова на
уређивању насеља, на иницијативу, како самих грађана, тако и власти.
Осамдесетих година XIX века богатији грађани почињу да праве нове куће,
понекад и спратнице, у центру насеља и у главним улицама. Када се ради
о њеном спољашњем изгледу, Рума у то време почиње да добија обележја
модерног средњоевропског градића.
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ИАС, Магистрат…, седнички записи, 15. септембар 1891; ИАС, Магистрат…, год. 1891, кут.
2.601-4.000; Жупанијски извештај, год. 1897, 361
633
ИАС, Магистрат…, 1889, кут. 1.502-2.800, Nо 1.855
634
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 20. април 1902; Добривој Митровић, Грађа..., 243,
245, 246; Жупанијски извештај, год. 1907, 164; “Радикал” , 1910, 10
635
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 33. март 1903; Добривој Митровић, Грађа..., 245, 247;
Жупанијски извештај, год. 1907, 153; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 205, 207 (Deutsche
Volksblatt, бр. 25/1907, 51/1912)
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Архивска грађа с краја XIX века обилује захтевима за изградњу
нових, и преправку старијих кућа, извештајима надлежних служби о
условима за градњу, плановима и сл. У већини случајева било је потребно
обезбедити и дозволу суседа, као и димничара који треба да прегледа
план. Овде ће бити публикован само план будуће куће румског грађанина
Ђоке Марића, између кућа Симе Милутиновића бр. 172 и Властелинства
Рума бр. 174, за чију градњу је тражио дозволу од Магистрата. Према
плану, кућа је требало да има дућан и више помоћних и стамбених
просторија. Њена дужина је била преко 20 метара. Заступник
Властелинства је тада био Петенкофер . 636
Поред стамбених, трговци и други предузетници су градили и
економске зграде. Пример је магацин Јосифа Штајнера (Јоsef Steiner) на
Новом вашаришту *, дужине 41, а висине преко 5 метара, који је требало да
сазида зидар Јозеф Ташнер. Штајнер је захтев за дозволу поднео 16. јула
1888. године. 637
Што се тиче јавних објеката, било је речи о градњи нове варошке
архиве или преуређењу и адаптацији старе у Градској кући (зградa
Магистрата), што би представљало уштеду средстава. 638
На истом простору, у дворишту Општине, одлучено је да се изгради
нова зграда, у коју би били смештени: баждарски уред, редарствена
стража, месни суд, затвор…, што је, у време те одлуке 1904. године, делом
већ било урађено. Следеће године је поправљена зграда котарске
области *, а 1908. адаптирана зграда котарског суда **. 639
Почетком XX века Рума је добила први споменик посвећен једној
личности. У питању је споменик Јовану Јовановићу Змају. Године 1910.
одржан је један састанак “госпођа” ради подизања овог споменика. У, тада
конституисаном, привременом одбору су биле: Милена Миладиновић,
Јулија Дамјанов, Ангелина Шаула, Стана Говорчиновић, Јулка Вилић, Анка
Николајевић, Вера Спајић, Савета Николајевић, Славка Поповић, Јулка
Живановић, Зорка Станишић и Софија Дима. Споменик је подигнут
следеће, 1911. године. 640
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ИАС, Магистрат…, 1882, кут. 1.201-2.200 (записник од 4. априла 1882)
Напомена: та кућа се налазила одмах иза тзв. Земалка, који је тада био у власништву
Румског властелинства, а срушена је у скорије време.
*
Магацин се налазио на простору неколико кућа даље од данашње ОШ “Иво Лола Рибар”.
637
ИАС, Магистрат…, 1888, кут. 4.401-5.000
638
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 16. март 1892.
*
То је био објекат који се својевремено налазио до нове општинске зграде у Главној улици, на
месту где је данас зидана ограда. Срушен је крајем 70-тих година XX века.
**
То је објекат на углу Железничке и улице Станка Пауновић Вељка, раније зграда СУП-а.
639
Жупанијски извештај, год. 1904, 164; Жупанијски извештај, год. 1907, 312
640
“Радикал”, 1910, 10 (више о подизању овог споменика видети - мр Ђорђе Ђекић, Споменик
Јовану Јовановићу Змају у Руми, Рума, 2000)
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План приземља куће Ђоке Марића
На раскршћу Железничке и Иванове (ЈНА) и Орловићеве и
Стеванове (В. Дугошевића) улице су, у посебним кутијама, стајали дрвени
кипови Светог Ивана Непомука и Светог Стевана. Статуа Светог Ивана је
уклоњена због ометања саобраћаја и пресељена у башту цркве. 641
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ИАС, Магистрат…, седнички записи, 9. август 1886.
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План променаде са трибинама
На плацу испред тадашње касарне (ОШ “Вељко Дугошевић”)
налазила се тзв. румска променада ***. Према катастарској књизи из 1863, и
плану Руме из 1864. године, тај простор се називао ”пашинац са
дерварењем”. 642 Током XIX века општинске власти су га, по потреби,
издавале у закуп. У току 1885. године, појавио се предлог да се она
искористи као шеталиште, нарочито за малу децу. Међутим, ипак је
Напомена: Бишоф овај догађај ставља у 1900. годину, с тим да помиње премештање оба
кипа истовремено. (Carl Bischof, нав. дело, 152)
***
Данас је на том месту парк.
642
Земљишна књига румске општине, Збирка ЗМР, инв. бр. 501
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отишла под лицитацију. 643 Осим као шеталиште, променада је касније
повремено коришћена и у друге сврхе. У том смислу, из 1912. године
датира један захтев за дозволу употребе променаде и дела Стеванове
улице “за адаптацију јавне гимнастичке продукције”. Према плану, ту би се
поставиле и трибине у шест редова. 644
На седници од 23. јануара 1914. године, заступник Франц Ханга
предложио је да општина замоли сувласнике Румског властелинства, да у
случају његове ликвидације, властелински двор, заједно са двориштем,
уступе општини за трг под именом “Пејачевић трг”, уз минималну
закупнину. У тим који би требало да преговара о овој идеји са
сувласницима Властелинства су ушли: Јозеф Шме, Ладислав Јанчо и
Јозеф Брендл. 645
Бринући о озелењавању града, почетком фебруара 1884. године
општина је поднела захтев Властелинству за набавку 250 багремових
младица за дрворед у Железничкој улици. 646 Три године касније (1887)
општина је опет поручила од Властелинства 50 до 60 садница (багрем и
дивљи кестен) за дрворед у Руми. 647 Са тим у вези, треба поменути и
црногоричну шуму, десно од парка Тиволи, коју је уредио инжењер
Батестин, некадашњи управник Властелинства. 648
Везано за Властелинство, из времена уочи Првог светског рата,
поред изградње трамвајске пруге, датира још један амбициозан план. То је
намера, да се у Тиволу, на земљишту које су општини у ту сврху
поклониле наследнице грофа Ладислава Пејачевића *, изгради једно
насеље. Према плану из 1913. године, који је изашао из управе
Властелинства, ново насеље би имало једну главну улицу, названу по
Ладиславу Пејачевићу, коју би пресецале четири попречне, назване по
његовим ћеркама – дародавцима (Терезијина, Катаринина, Францискина и
Маријина). На месту укрштања била би четири трга (Марков, Адолфов,
Петров и Јоханов), од којих би на једном био постављен Петров крст, а на
другом Адолфов бунар. Цео простор је расподељен на укупно 175 кућних
плацева. 649
Нова и модерна кланица је још један од неостварених планова
тадашњих општинских власти.
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ИАС, Магистрат…, 1885, кут. 1.001-1.500 (записник Трговишног заступства од 25.
фебруара 1885)
644
ИАС, Магистрат…, 1912, кут. 5.481-7.611, Nо 5.965 (кут. са 1913)
645
Добривој Митровић, Грађа..., 217
646
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 903-2.140
647
ИАС, Магистрат…, 1887, кут. 1-1.320, Nо 1077
648
Богдан Рајаковац, рукописи, Збирка ЗМР
*
Ладислав Пејачевић је умро 1916. године и сахрањен је у Ретфали.
649
Збирка ЗМР, инв. бр. 265
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План насеља у Тиволу
Кланица је постојала још 1888. године, када је на седници заступства
констатована потреба њене оправке. 650 Да ли је она спроведена или не,
тек 1891. године, исто тело предлаже градњу нове “меснице”, али је
предлог одбијен због непогодне локације – била би сувише близу цркве и
школе (данас Музеј). 651
Предлог о изградњи нове “простране” кланице, актуелизован је опет
1907/1908. године, када се и у жупанијским извештајима помиње могуће
проширење “старе и трошне” кланице. Тада је купљена и нова велика вага
за мерење стоке. 652 Иако су се појавиле могућности узимања кредита од
110.000 К код Хрватско-словенске хипотекарне банке, као и других банака,
па и предлози у штампи о погодној локацији за њену изградњу, све је, ипак,
остало мртво слово на папиру. О том сведочи и одлука заступства од 21.
фебруара 1910. да купи машину за прављене леда, “јер се не зна да ли ће
овог лета бити израђена нова клаоница, а ове зиме није било природног
650
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ИАС, Магистрат…, седнички записи, 22. март 1888.
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 19. фебруар 1891.
Жупанијски извештај, год. 1907, 249; Жупанијски извештај, год. 1908, 187, 243
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леда”. Коначно, 24. новембра 1912, године заступство је одлучило да
одгоди изградњу кланице у Руми, што је Земаљска влада прихватила
Решењем од 9. децембра. 653
Доста проблема је било око некадашње властелинске гостионице у
Главној улици, која се тада звала “код Орла”. Спор је наступио између
Општине и Поджупаније. Осамдесетих година XIX века, она је још увек
била двоспратна грађевина. Очигледно је била у лошем стању и постојали
су планови о њеној адаптацији. У том смислу, Општина је 1884. године
наложила управи Властелинства, којој је зграда још припадала, да “још
прошле јесени” констатоване налазе на гостиони отклони у одређеном
року, те да ако то не уради “коректно и целисходно”, мора да зида нову
зграду прикладну за гостиону и свратиште. У противном ће дозвола за
градњу бити дата другом, без обзира на властелинско регално право.
Предлаже да се поново изврши увиђај и на лицу места утврди да ли је
гостиона стварно у тако лошем стању. По налогу Поджупаније обављен је
увиђај коме су, од стране Магистрата, присуствовали начелник Милан
Николајевић, варошки физик др Душан Дима и варошки инжењер М.
Балта. Са увиђаја је сачињен и записник, који општински представници
нису потписали, а на основу кога је Поджупанија донела своју одлуку о
издавању грађевинске дозволе Властелинству. На то су општинске власти
поднеле приговор. У образложењу се наводи да, осим непотписаног
записника, Поджупанија није меродавна да Властелинству изда
грађевиснку дозволу на тако једноставан нацрт, поднет од стране
Властелинства. Затим, додељена грађевинска дозвола само привидно
отклања недостатке зграде, јер нису узете у обзир најважније и, за
гостиону, најпотребније ствари (заходи на првом спрату, гостионска
кухиња, просторије за кочијаше и госте нижег реда, штале и шупе за кола
итд.). Што се тиче соба у партеру, намењених путницима, оне никако не
одговарају санитарним прописима, јер су димензија од 3 до 3,5 метра, са
једним вратима у отвореном ходнику, са прозором према ходнику и
суседном дворишту. Све у свему, нису прикладне за смештај путника.
Даље, после доградње плесна дворана ће бити мања него раније, а свод у
истој дворани и даље “погибељан”, јер је пукао на средини и сваки час се
може срушити. Сврха ове општинске представке је да се обезбеди много
боља и сврсисходнија поправка и адаптација овог, за Руму, значајног
објекта. 654
Године 1884. изведена је нова нумерација кућа, а улице су
таблиране новим називима и кућним бројевима 655
Мањих и већих грађевинских радова је било и ван градског језгра.
Усвојен је предлог управитеља општине, Павла Војновића, из 1908.
године, да се у Борковцу, код чесме, на делу општинског земљишта
653
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“Радикал”, 1910, 11, 13 и 15; Добривој Митровић, Грађа…, 214, 247, 250,
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 903-2.140
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 2.645-3.800; Споменица српске школе
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направи склониште “за свет који тој чесми, на којој је света икона, долази у
одређене дане и свеце”. 656
На тромеђи Церје, Пашино поље и Јеленци, 1891. године ископан је
један бунар, а следеће године су браћа Ристер тражили и добили дозволу
за градњу моста у Врбарама о свом трошку, на парцели 1.554, испод
паромлина. 657
На општинском пашњаку су у више наврата подизане зграде за
“државне пастуве, бикове и нерасте”. 658
Изван града се налазио и хиподром, на коме су се одржавале коњске
трке још у другој половини XIX века. Налазио се на Берку (преко пруге) и
имао је 3.000 (!) монтажних седишта. 659
Наравно, треба поменути и изградњу неколико школских зграда,
поправку и доградњу цркава, о чему ће делом бити речи у посебним
поглављима.
***
За већину ових послова, поред изабраних општинских и среских
органа, били су задужени и појединци – цестари, натцестари, инжењери и
геометри (мерници) *. Међутим, изгледа неки од њих нису увек ревносно и
одговорно обављали овај задатак.
О томе сведочи спор између Поглаварства и Коломана Рицофија,
инжињерског пристава у Руми, 1883. године. Он се претходно жалио Влади
због једног решења Поглаварства у вези са његовим примањима.
Поглаварство је на то одговорило својим примедбама на његов
досадашњи рад, тврдећи да, током свог намештења, није у Руми скоро
ништа радио, а за то тражи надокнаду. Као своје аргументе наводи: 1) када
су сви јалови потоци у Поджупанији 1877. године били загушени због
великих киша са “Планине” (Фрушка Гора – п. а.) и зато нису одводили
воду, он је обишао само Кудошке ливаде (чак не ни Жировац) и рекао да
се Кудошки канал очисти; 2) године 1880. рекао је да треба оправити
Краљевачку цесту и то из властитих побуда, што и није било нешто
неопходно, јер је само требало утући извађени камен и попунити рупе на
путу; 3) слично је било и са Српском школом у току 1880. године. Обавио је
увиђај и само погледао пукотине на зиду и једној соби. За тај посао је
ангажовао једног обичног зидара, који је сам, без ичије помоћи, за 70
форинти нестручно обавио овај посао, а сам Рицофи је за себе тражио 27
форинти за савет, тако да Влада може да претпостави какве су природе и
656

Добривој Митровић, Грађа..., 247
ИАС, Магистрат…, 1891, кут. 2.601-4.000 и 1892, кут. 1.702-4.100
658
Жупанијски извештај, год. 1907, 153
659
Божидар Пауковић, Кроз Румске сокаке, Рума, 11
*
Године 1886. у Руми су радили један цивилни инжењер и два мерника, а 1889. у Руму је
дошао цивилни инжењер Јован Татић, који је касније постао угледан румски грађанин.
Отишао је из Руме 1909, а канцеларију оставио Гојку Дамјану. (ИАС, Магистрат…, седнички
записи, 6. јун 1889; Жупанијски извештај, год. 1896, 450; “Радикал”, 1909, 4)
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друге ставке рачуна; 4) није сигурно да ли је следеће године уопште нешто
и радио, а 1882. године, када је Жељезничко друштво захтевало да се
поруши воденица “Калајдуша”, није благовремено на њихов рачун ставио
трошкове рушења, иако би их друштво платило. 660

Војска

Један део послова везаних за попуњавање, снабдевање и
уконачења војске био је у надлежности локалне самоуправе, тако да су
разне војне ствари још једна од тема које заузимају значајан простор у
архивској грађи Румског магистрата у другој половини XIX и почетком XX
века. Ради се о војскама које долазе и одлазе из Руме, регрутацијама
(новачење), потрагама за регрутима, молбама за ослобођење од војне
обавезе или о њеном одлагању, потврдама о неспособности за војну
службу…
Према изводу из записника са једне седнице општинског заступства
од 1888. године, у Руми је непрекидно 22 године била стационирана
војска. Сво то време, становништво је живело под великим оптерећењем,
не само због издатака за војску, него и због “свакојаких ексцеса
милитарије”. Зато је заступник Недељко Јовановић предложио да се упути
молба Влади у Загребу да се Рума ослободи ове обавезе, што је и
прихваћено. 661 Влада је, међутим, вероватно одбацила овај предлог,
између осталог и због повољног географског положаја Руме и добре
инфраструктуре.
Дакле, од 1866. године Рума је била и својеврсна војна постаја. Број
војника је вероватно варирао, али се увек постављало питање њиховог
смештаја.
Према ранијој пракси, приликом размештаја војске, цело насеље је
било подељено на више делова, тако да је свака кућа (осим сиромашних),
у време када на њу дође ред, била обавезна да прими војнике и коње. Ко
није имао шталу, а био је на овом списку, морао је да је изнајми на
потребно време. Свако ко је дао смештај за војску добијао је потврду као
доказ. 662
Војска, односно, официри који су боравили у Руми у периоду 18761880. године становали су у приватним кућама. На исти начин
обезбеђиване су и штале за коње, као и просторије (складишта) за другу
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ИАС, Магистрат…, кут. 951-1.860, No. 1.045
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 30. децембар 1888. (5. ванредна седница)
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 27. април 1888.
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војну опрему. На пример, румски грађанин Сима Милутиновић је издавао
своја складишта у Главној улици бр. 154 и 172 за потребе војске. Што се
тиче официра, њихов смештај је зависио од чина. Најбољи смештај је
имао “подмаршал”, који је становао у властелинском стану, у самом
центру, и располагао је са шест соба. Сразмерно мање станове и лошије
услове становања, имали су генерал-мајор, пуковник, потпуковник,
“пешачки или коњички сатник!”, натпоручник или поручник итд. Стан за
генерала и “стожерне часнике” био је опремљен следећим инвентаром:
ормаром за вешање одела, 2 ормара за слагање одела, 6 столова и 12
столица с “блазњаком”, 2 сталка постеље, проширеном “сламњачом”,
струњачом, јастуком, 2 покривача (већ према годишњем добу), огледалом,
ноћним ормарићем с посудом, вешалом за хаљину, посудом за умивање,
стакленом купицом… За то време, станови нижих официра су били знатно
скромнији. Стан у Руми за ожењеног “подчасника” је имао 2 проста
постељна сталка, 2 напуњене струњаче, 2 напуњена сламна јастука, 2
летња покривача, 2 зимска покривача, 8 плахти, 2 стола, 4 столице, ормар
(пола за слагање, пола за вешање одела) и светиљку за камено уље. 663

Потврда о уконачењу војске
Понекад су због војних ствари у Руму долазиле и високе војне
личности. Генерал и инспектор кавалерије гроф Никола Пејачевић стигао
је у Руму 21. јула 1883. године, у циљу обиласка коњичке пуковније,
дислоциране у овом делу Срема. 664
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Иако је према земљишној књизи из 1863. и плану Руме из 1864.
године, постојао плац у власништву Поджупаније, називан “стара касарна”,
није сигурно да ли је на њему била смештена војска или бар не сва. Зато је
постојала потреба да се у циљу растерећења грађана у Руми подигне
војничка касарна.
Из 1886. године датира предлог о изградњи “војарне” у Руми,
потписан од неколико стотина грађана. Заступство је прихватило предлог,
те је изабран и одбор за његово разматрање. 665
Тим поводом се 30. марта 1889. године огласио и грађевинар
Леополд Јарат (Leopold Jarath), у име једне “финансијске групације”, дајући
градском заступству понуду за градњу војничке касарне, за потребе два,
или евентуално четири, ескадрона. Рок отплате је био 25 година, у
једнаким годишњим ратама. Према понуди, касарна је требало да буде
готова за најмање две године. Понуда је стављена на увид Господарском
одбору, након чијег извештаја је заступство одлучило да изградњу касарне
одложи “до погоднијих времена”. 666
У исто време, заступство је констатовало да 400 сиромашних кућа не
могу више да сносе терет уконачења војске, чиме се повећава притисак на
она домаћинства која би то могла, иако је и њих све мање. 667
“Погодно време” није дошло, јер су власти 1909. године коначно
закључиле да се у Руми неће градити војничка касарна. 668
Присуство војске је подразумевало и њену обуку и повремене вежбе,
за чега је општина, такође, требало да обезбеди простор.
Постоји податак да су се војне вежбе одржавале на Церју и на
Борковачким ливадама. Због тога су, једном приликом, мештани позвани
да уклоне своју летину са тих подручја, јер ће у противном сами сносити
штету. 669
У близини се налазило и војно стрелиште, чија се градња помиње у
једном закључку општинског заступства. 670
Бројност војске и њене вежбе у Руми и околини су се повећавале у
зависности од опште безбедносне ситуације у окружењу. У време
погоршања односа са Краљевином Србијом, почетком XX века и
Балканских ратова, Рума као војна област добија на значају. Крајем
децембра 1912. године, среска управа у Руми је известила Владу да су у
Кленак, пре неколико дана, стигла два натпоручника и 16 “момака” из 26.
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“Радикал”, 1909, 5
669
ИАС, Магистрат…, 1887, кут. 1.321-2.700
670
ИАС, Магистрат…, седнички записи, 19. фебруар 1891.
666
667

194

пешадијске пуковније. Њихов задатак је био да припреме станове за 300
војника, који су требали ускоро да стигну. 671
Велика пажња је посвећивана регрутацији нових војних обвезника. У
ту сврху су сваке године објављивани многобројни огласи и обавештења и
прављене табеле и статистике. Регрутација је обухватала младиће који су
напунили 21 годину живота. Војна служба је трајала три, да би касније
била смањена на две године, односно, три за коњицу.
У румском срезу је 1894. године регрутација обављена 22. и 27.
марта, а у самој Руми 21. марта. Након тога је утврђено постојање 180
нових војних обвезника у срезу. Од тога је њих 115 регрутовану за војску,
56 у домобранство, а 9 младића у “докнадну причуву”. У Руми је за војску
одређено 29, домобранство 15, а “докнадна причува” 16 младића – укупно
њих 60. Неспособних и оправдано враћених у срезу је било 189, а у Руми
66. Неоправдано изосталих 52, односно, 17. Број неоправдано изосталих је
био веома велик, највише после вуковарског среза. 672
Следеће године број регрутованих је био нешто мањи у срезу (162),
а већи у Руми (90). Неспособних и, из разних разлога враћених, у Котару је
било 200, а у самој Руми 46. 673
У Сремској жупанији је 1900. године било укупно 13 регрутних
срезова, који су сачињавали “војно попунидбено окружје” бр. 70, са
седиштем у Петроварадину. 674
Присуство већег броја војника одражавало се и на свакодневни
живот локалног становништва. Нису биле ретке жалбе на њихово
понашање, нарочито хусара (коњице), и то због неплаћања рачуна, туча,
јахања по тротоарима, малтретирања и сл.
Као илустрација томе је случај из 1883. године, када су тројица
“катана” напала децу Милутина Столића. Она су се 20. јула, око 21 час, на
таљигама враћала са гумништа, где су оцу однела вечеру. Код
старорумске цркве су их сусрели војници, при чему је један извадио сабљу
и ударио девојчицу Милеву, стару 12 година, по лицу, тако да ју је крв
облила. Затим су се брзо помешали са другим “катанама, којих су пуни
сокаци”, те нису могли да буду пронађени и кажњени. 675
Супротан пример је онај, када је хусарској пуковнији, стационираној у
Руми, одата захвалност за помоћ коју су пружили приликом једног пожара
4. августа 1886. године. 676
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Економске прилике

У другој половини XIX и почетком XX века највећи део становништва
Руме се и даље бавио пољопривредом (земљорадњом и сточарством), с
тим да је, временом, она унапређивана у складу са новим достигнућима у
овој области. Наравно, предводник у томе је било Румско властелинство
на челу са управницима и другим особљем.
У исто време, у успону су занатство и трговина, а јављају се и
зачеци индустријске производње, најпре у скромном обиму и у
најједноставнијим формама. Како се број становника увећавао и расле
њихове потребе, повећавао се и број људи запослених у овим привредним
гранама. Статистика показује да су занатска и индустријска занимања у
Срему тих година била изнад државног просека. По броју предузећа и
запослених у њима, Сремска жупанија је била далеко испред других
жупанија, чак и без града Земуна. Имала је више предузећа него
Загребачка жупанија.
У оној мери у којој је растао и финансијски капитал почеле су да ничу
и штедионице и банке, најпре као вид струковног задружног
самоорганизовања, а касније и као потпуно самосталне финансијске
институције.
Према статистичком прегледу занимања у Руми почетком XX века,
бар када се ради о српском становништву, ситуација је била следећа 677:
- за 126 румских српских породица, са 708 чланова, земља је била
главни извор средстава за живот;
- од пољопривреде су живели и надничари, од којих је са кућом и
мало земље било 75 породица, са 415 чланова, а без земље, само са
кућом 49 породица, са 239 чланова; било је и надничара и без куће и без
земље, и то 29 породица, са 112 чланова;
- гостионичара је било 24 породице, са 69 укућана;
- занатлија је било 98 породица са 395 чланова;
- трговаца 41 породица са 153 члана;
- “намештеника”, општинских и приватних чиновника и остале
интелигенције било је 60 породица, са 204 члана.
Из 1882. године датира један документ који даје табелу просечних
тржишних вредности намирница на овом подручју, као и цене наднице. 678
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Просечне тржишне цене намирница и надница у току 1881. године.
Култура
пшеница

Јединица
мере
100 kg

Цена коштања

Напомена

10 - 12 ф

раж

100 kg

наполица

100 kg

9 - 11 ф

кукуруз

100 kg

5,40 - 7 ф

јечам

100 kg

5 - 6,50 ф

зоб

100 kg

4,80 - 7 ф

крух

1 kg

10 - 12 н

100 kg

5 - 14 ф

у децембру 14 ф

кромпир

100 kg

6 - 16 ф

у лето најскупљи

пасуљ

100 kg

10 - 12 ф

сочиво

100 kg

28 ф

грашак

100 kg

купус кисели

8 - 10 ф

репа кисела

говедина

1 kg

44 н

свињетина

1 kg

40 н

овчетина

1 kg

30 - 45 н

сланина

1 kg

75 - 80

телетина

1 kg

44 н

маст

1 kg

70 - 80

млеко

1l

10 - 12 н

масло

1 kg

око 1 ф

овчији сир

1 kg

40 - 46 н

крављи сир

1 kg

25 - 30 н

јаја

10 ком

12 - 15 н

боље вино

1 ha

20 ф

лошије вино

1 ha

15 ф

шљивовица

1 ha

30 ф

комовица

1 ha

20 - 22 ф

пелинковац

1 ha

30 ф

пиво
тврда дрва
мека дрва
наднице са
678

46 н у мају
46 н у децембру

12 – 14 ф
1 m3
1m

3

6-7ф
4,50 - 5 ф
50 - 60 - 70 - 60 н

ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (4. април 1882)
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70 н (мај - септембар)

храном
наднице без
хране

80 н - 1 ф - 80 н

1 ф (мај - септембар)

Жита (пшеница, раж, наполица, кукуруз, јечам и зоб) су била
најскупља у периоду од августа и септембра до децембра, а међу њима је
најскупља била пшеница. Хлеб је до маја коштао 10, а од маја 12 новчића.
Кромпир је био више него дупло скупљи у мају и јуну, а сочиво је имало
целе године исту цену и било је најскупље од наведеног поврћа. Килограм
говедине, свињетине и телетине имао је скоро исту цену током целе
године, овчетина је била скупља од априла до јуна, сланина од јуна до
септембра, а маст од јуна до децембра. Сланина и маст су били
најскупљи, и имали су скоро исту цену. Млеко и маслац су били скупљи у
летњим месецима, када је сир био јефтинији. Маслац је био вишеструко
скупљи од млека. Јаја су била скупља у зимским месецима. Међу пићима,
најскупљи су били шљивовица и пелинковац, са истом ценом, с тим да у
летњим месецима није било пелинковца. Дрва су била скупља у јесен и
зиму. Наднице су биле веће у летњим месецима. Кретале су се од 50 до
70 новчића са храном, или од 80 новчића до једне форинте без хране. За
једну форинту се тада могло купити око два килограма свињетине,
килограм маслаца или десет килограма хлеба, док је за један кубик тврдих
дрва требало око десет надница.
Током 90-тих година XIX века у Руму стиже све разноврснија и
квалитетнија роба, што говори о повећаном стандарду живота поједних
слојева становништва. О томе сведоче многобројни рачуни фирми из
Беча, Будимпеште, Загреба..., адресирани на румске трговине.
С почетка XX века (1901 – 1905 – 1910) датира један ценовник
основних животних намирница у Руми, који говори о инфлаторним
кретањима. Према њему, цене важнијих артикала широке потрошње,
средњег квалитета, изражене у филирима биле су следеће: пшенично
фино брашно бр. 0,1,2 (27,7 – 36); пшенично грубо брашно бр. 4 и више
22,2 – 32); кукурузно брашно 1 kg (12,4 – 17 – 14); хлеб пшенични 1 kg (24 –
21,3 – 26); пасуљ ситан 1 kg (14,5 – 29,8 – 19); купус свеж, 1 главица ( 5,1 –
112,3 – 10); кромпир 1 kg (7,1 – 10,2 – 10); рижа 1 kg (44,2 – 44 – 56); шећер
у главама 1 kg (92 – 87,7 – 94); говедина за кување 1 kg (88 – 99,3 – 112);
телетина 1 kg (88 – 105,7 – 120); свињетина 1 kg (78,7 – 120,7 – 130);
пилићи 1 ком. (78,3 – 92,9 – 120); сланина 1 kg (121 – 156,8 190); свињска
маст 1 kg (112,7 – 148,3 – 190); свеже млеко 1 l (14,8 – 15,8 – 16); путер 1
kg (128,3 – 241,8 – 200); јаја 1 ком. (4,2 – 5,8 – 5); сирће 1 kg (?? – 43,7 –
38); маслиново уље 1 kg (100 – 162,5 – 140); вино обично старо бело 1 l (90
– 115 – 110); вино обично старо црно 1 l (90 – 143,6 – 140); петролеј 1 kg
(44 – 39,3 – 30); гориво дрво тврде цепанице 1 m3 (700 – 730 – 900); камени
угаљ 100 kg (170 – 230 – 240); со 1 kg (24 – 24,3 – 24,6); сапун 1 kg (50,6 –
54 – 69,4); свећа стеаринска 1 kg (124 – 166,3 – 180). 679 То потврђује и
679
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жупанијски извештај из 1911. године, који помиње “велику скупоћу” и скок
цена намирница, и надница у овој години. 680
И поред тога, приметан је општи раст животног стандарда.
Један документ који је сачинила овлашћенa и стручна магистратска
комисија за процену некретнина, показује какво је било имовно стање
имућнијег грађанина Стевана Т. Јаковљевића. Дотични је поседовао кућу
саграђену од тврдог материјала и покривену црепом. Она се састојала од
собе и дућана окренутих према улици и две собе и ходника у дворишту.
Кућа је била дуга 10 m са улице, а 14 m према дворишту. Висина соба је
била 3,8 m. Све собе су биле патосане, а греде штукаторисане. Кућа је
имала четворо двокрилних и троје једнокрилних врата и четири прозора.
Ходник је био застакљен, са двокрилним вратима и служио је као
предсобље. Испод куће су ископана два засвођена подрума, од тврдог
материјала, један димензија 8 х 5 m, а други 8 х 2 m. У дворишту се
налазила кухиња, такође сазидана од тврдог материјала и покривена
црепом, димензија 4 х 4 m и висока 3,2 m. Поред куће се налазила
котобања, димензија 28,7 х 4 m, постављена на зид висок 2,3 m и
покривена црепом. Испод котобање је био магацин, патосан, и до
половине зида опточен даском. У дну дворишта налазила се штала,
димензија 7,9 х 5,85 m, а висока 3,5 m, саграђена од тврдог материјала и
покривена црепом. Патосана је циглом, а греде су штукаторисане.
Поткућница је била патосана каменом и ограђена зидом, а лежала је на
Главном сокаку. Дотични је поседовао и ливаду и оранице у самом месту и
у Врбарама и Кудошу. На катастарској честици 7839 налазио се млин.
Била је то зграда на спрат, сазидана од тврдог материјала и покривена
црепом, димензија 16,7 х 7,6 m. Млин је радио на два кола и са два
камена. У приземљу се налазила радионица за прављење пет врста
брашна и гриза, затим, једна соба са два прозора и двоја врата и кухиња,
са једним вратима и једним прозором. На спрату је смештен магацин са
пет прозора и гвозденим вратима, као и једна соба са вратима и прозором.
Прозори на спрату, окренути према западу и југу, били су заштићени
гвозденим решеткама. Поред тога, Јаковљевић је поседовао и једну
воденицу на парцели бр. 1725/1446. 681
Ипак, у месту су живели и много богатији грађани, што се могло
видети из спискова најјачих порезника, сачињаваних сваке године. Ако се
изузму властелин гроф Ладислав Пејачевић, као и установе (Српска
штедионица, Вересијско дионичарско друштво, Немачка пучка банка,
Румска штедионица, Српска привредна банка, Српска православна
црквена општина), највећи порез у току 1912. године су плаћали: трговци
Штајнер и Весел (2.935 К 74 н), машиниста Фрањо Пајшл (Franz Peischl)
(1.681 К 05 н), банкар Јозеф Обер (1.610 К 99 н), крчмар Емил
Каракашевић (1.306 К 29 н), велепродавац вина Едуард Херцег/Eduard
Herzeg (1.243 К 17 н) велепоседник Александар Ђуричић (1.134 К 4 н),
680
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трговац Ђуришић (1.130 К 70 н), трговац Никола Ђуришић (993 К 27 н),
поседник Лазар Вуић, (957 К 53 н), трговац Ђура Стаић (942 К 23 н),
котарски ветеринар Роберт Кинг (908 К 48 н), краљевски јавни бележник др
Шандор Фишер (857 К 35 н), поседник Недељко Јовановић (812 К 52 н),
поседник Милутин Столић (798 К 93 н), поседник Антон Рајнпрехт (798 К 63
н), поседник Вељко Вилић (774 К 63 н) и градитељ Стефан Ташнер. 682
Према приходу који је оствариван тих година (1910/1911), само је
Вуковар био јачи од Руме, док је Митровица била двоструко слабија.
Митровачки срез је чак имао четвороструко мањи приход од румског
среза.683

Пољопривреда

Према констатацијама надлежних служби, у Руми и околини су
постојали одлични услови за развој пољопривредне производње. У то време
она је била пољопривредно средиште Срема. У северном делу атара
налази се лесна зараван, са дебелим слојем хумуса, што је повољно за
гајење житарица, док јужни део представља прелаз између лесне заравни и
алувијалне равни. Земљиште је заступљено смолницом, која је добра за
гајење индустријских биљака (сунцокрет, шећерна репа). Пашњаци, који су
смештени у јужном делу атара, погодни су за развој сточарства, док су
долине дуж потока предвиђене за повртарске културе. Кише има довољно и
то у време када је најпотребнија, а над Румом дувају западни и источни
ветар, северац и кошава. Ипак, и поред плодне земље, пољопривреда
Срема је била оптерећена многобројним проблемима. То су мочварно
(водоплавно) земљиште, велике непродуктивне површине, изложеност
елементарним непогодама и болестима, нерационална обрада земље
(екстензивна обрада – угар). Највише су се гајили: житарице (кукуруз, озима
пшеница, зоб, озима суражица, озими јечам), окопавине (кромпир, купус),
трговинско биље (озима репица), крмно биље (грахорица).
Крајем XIX и почетком XX века 70% становништва Срема живело је
од пољопривреде. У односу на просек у другим европским земљама
(Француска – 48%, Немачка – 45%) и у Угарској (59,36%), био је то велики
проценат. У самој Руми, са око 9.865 становника, 1890. године тај проценат
је био знатно мањи и износио је 58.34%. Он је, ипак, био знатно већи у
односу на Митровицу (21,12%) или Петроварадин (31,34%), а нарочито у
односу на просек у градовима Хрватске и Славоније (20,84%). 684
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Почетком века Радослав Марковић доноси сличне податке само за
српско становништво румског среза, али подељено на два дела: бивши
Провинцијал и бивша Војна крајина. Према њему, земља је била главни
извор средстава за живот за 1.595 (63,6%) српских породица, 9.059 (67%)
чланова (Провинцијал) и за 525 (47,9%) српских породица, са 3.320 (54,5%)
чланова (Војна крајина). Такође, од земље, своје или туђе, живели су и
надничари. Од тога, надничара са кућом и мало земље било је 365 (14,6%)
породица, са 1.856 (13,7%) чланова (Провинцијал), и 215 (19,6%)
породица, са 1.217 (19,9%) чланова (Војна крајина), надничара само са
кућом 358 (14,3%) породица, са 1.852 (13,7%) члана (Провинцијал) и 232
(21,1%) породице, са 1.012 (16,6%) чланова (Војна крајина), а надничара
без куће 174 (6,9%) породице са 682 (5%) члана (Провинцијал) и 123
(11,2%) породице, са 538 (8,8%) чланова. Дакле, на један или други начин,
у румском срезу је од земље живело 2.492 породице са 13.449 чланова
(Провинцијал) и 1.095 породица са 6.087 чланова (Војна крајина). 685
После Револуције 1848. године, у овим крајевима су укинути
феудални односи, чиме су, између осталог, сељаци били ослобођени свих
обавеза, осим дрварења и паше. Царским патентом из 1853. године,
властелинске парцеле, угар и стрништа су остали у власништву
властелина, а сељаци су могли да користе испашу на тим имањима уз
надокнаду – као и раније. Неколико година касније (1857) нови патент
означио је почетак сегрегације или одвајања сељачких или општинских
поседа од властелинског земљишта. Тада се из масе пашњака и шума
издвајало оно што ће постати власништво сељака и општина, с тим што је
властелин одређивао који ће се пашњак добити и када. Том приликом су
сељаци углавном добијали крчевине, оголело земљиште, мочварно или
земљиште далеко од села. Процес сегрегације је трајао током читаве
друге половине XIX века. Властела очигледно није била сасвим
задовољна начином спровођења овог процеса, о чему сведочи један
меморандум славонске властеле (и Пејачевићи: Петар, Адолф и
Ладислав) из 1866. године упућен Дворској канцеларији. Међутим, њихова
жалба није услишана. Тако је у принципу целокупно пољопривредно
земљиште било издељено на сеоска газдинства (кућишта, господарске
зграде, окућнице, оранице, ливаде – баштина), општинско и заједничко
неподељено земљиште (пашњаци, шуме, канали, гробља…) и
властелинско земљиште или алодиј. 686
Жупанијски извештаји с краја XIX века потврђују да је сегрегација
“одавно изведена”, али договор између урбаријалиста и властелинства
није увек и свугде могао да се постигне. 687
Поред наведених, постојала су и тзв. “социјална добра” (државна
имања, закладе, општинска добра, земљишне заједнице, црквена добра,
685
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јавна добра) којима се становништво користило директно или индиректно.
Године 1895. у држави је било око 3 милиона јутара оваквих поседа, од
укупне површине свих имања у износу од 7,4 милиона јутара. Исте године,
површина земље у власништву земљишних заједница износила је 983.031
јутро. Осим пољопривредних површина, у то су спадале и шуме и
непродуктивно земљиште. 688
Иако их је било и раније, земљишне заједнице су уређене по закону
из 1894. године. Играле су значајну улогу у животу сељака, који су имали
право на заједничку, односно, део заједничке земље из доба пре ступања
на снагу Грађанског законика или на основу разрешења од урбарских веза.
Сељаци су преко заједнице сами управљали комплексом земље. У
Сремској жупанији је од 1888. до 1903. године било 220 земљишних
заједница. Била је то категорија примитивне колективне својине са лошим
газдовањем и представљала је остатак феудалног друштва.
“Овлаштеничко право” је законом из 1857. постало имовинско право и део
земљишта је, уз пристанак заједнице, могао бити заувек спојен са
појединачном кућом. 689
На сремском селу је увелико трајао још један процес – распадање
кућних задруга и дељење и уситњавање поседа. Овај процес је започео
још 1853. године доношењем Грађанског законика, који је прописивао
једнаку поделу имовине међу наследницима после смрти власника. То је
довело до нарушавања традиционалних вредности, које су вековима
одржавале село. Ослабила је кућна дисциплина, долазило је до свађа
међу наследницима, трошења новца на прављење нових кућа, до поделе
инвентара и стоке... Последица тога било је смањивање броја укућана, а
тиме и радне снаге, економско пропадање сељака и читав низ промена
које су довеле до слабљења села. Нарочито је страдао средњи сељачки
посед. Раздруживање задруга је поспешено законима из 70-тих година,
који су увели једнакост свих наследника. Нешто касније (1889), донет је
Закон о задругама, са додатком из 30. априла 1902. године, а 1891. и
Закон о комасацији, који је допринео укрупњавању поседа. Ови закони су
покушали да спасу задруге или бар успоре процес њиховог пропадања. 690
У румском срезу је 1895. године ситуација у вези са кућним
задругама била следећа: испод 35 кућних задруга имало је мање од 5
јутара земље, 65 задруга имало је од 5 до 10 јутара, 223 од 10 до 20
јутара, 230 задруга од 20 до 50 јутара, 28 задруга од 50 до 100 јутара и 2
кућне задруге су имале преко 100 јутара земље. У срезу је укупно било 583
кућне задруге које су располагале са 13.165 јутара земље, што је мање
него код других срезова. Изузетак су иришки и илочки срез, где их није ни
било. 691
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Сиромашењу сељака доприносили су и други разлози: задуживање,
лихварство, неродне године... Зато је тих година на селу долазило до
сукоба. Они су се одвијали око вакантне земље, углавном мочварна
земља и шикаре, које раније нико није хтео, те су их задруге пребациле на
Ерар. Када су после канализационих радова оне постале плодне,
појављивало се све више заинтересованих. Честе су биле парнице између
општине, закупаца и сељака, као и у оквиру земљишних заједница између
староседелаца и досељеника. Било је доста пољских и шумских
прекршаја. У румском срезу (Буђановцима) 1902/3. године затечно је осам
сељака у сечи шуме, који су се при томе одупирали и потегли “самокресе и
кубуре”. 692
Највише је било тзв. малих поседника, са парцелама величине од 8
до 10 јутара. * Они су плаћали порез у износу од 16 К и 40 н. Земљарина је
у периоду 1875 – 1913. године износила 25,5%, а касније је смањена на
20%. Поред тога плаћала се и “цестовина” и то, по особи од преко 16
година у износу од 1 ф и 20 н, а по комаду стоке 1 ф. Беземљаши и
непорезници су ово надокнађивали кулуком. 693
По броју латифундија (имања преко 1.000 јутара) Сремска жупанија
се налазила иза Вировитичке и Загребачке, и имала је 32 оваква
газдинства (21 латифундија од 1.001 до 2.000 јутара, 9 од 2.001 до 20.000
и 2 преко 20.000 јутара). 694
У румском срезу 1895. године, испод 1 јутра било је 1.583 (25,70%)
газдинства (друго место у Срему после Вуковара); од 1 до 5 јутара – 970
(15,75%); од 5 до 10 јутара – 924 (15,01%); од 10 до 20 јутара – 1.221
(19,83%); од 20 до 100 јутара – 1.382 (22,44%) – прво место у Срему; од
100 до 200 јутара – 61 (0,99%) – убедљиво прво место у Срему; од 200 до
1.000 јутара – 14 (0,22%) – друго место у Срему после Вуковара; преко
1.000 јутара – 4 (0,06%). Укупно је било 6.159 јутара земље. Највише
латифундија је било у Иригу (9), Вуковару (7) и Илоку (5). 695
У самој Руми, почетком XX века, највећи поседници су били:
политичка општина (5.188 јутара), Властелинство (3.249), Лазар Вуић
(794), Српска црквена православна општина (747), Милош Јовановић (644)
и Недељко Столић (599). 696
Што се тиче површине газдинстава у односу на укупну површину
обрадиве земље, исте 1895. године ситуација у срезу је била следећа:
газдинства од 1 јутра заузимала су 0,57% површине укупних газдинстава;
од 1 до 5 јутара – 2,16%; од 5 до 10 јутара – 5,82%; од 10 до 20 јутара –
692
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15,24%; од 20 до 100 јутара – 43,83%; од 100 до 200 јутара – 6,81%; од 200
до 1.000 јутара – 4,46% и преко 1.000 јутара – 21,11% површине укупних
газдинстава. 697
Марковић, такође, даје преглед расподеле земље на поједине
народе. Према њему румски атар, који је износио 11.797 јутара и 1.310 кв.
хвати, био је распоређен на следећи начин: 698
- у власништву политичке општине и земљишне заједнице – 1.398 ј.
1.458 кв. хв.
- у властелинском власништву – 406 ј. и 691 кв. хв.
- у државном власништву – 310 ј. и 1.251 кв. хв.
- у власништву појединаца – 9.241 ј. и 1.549 кв. хв.
- у власништву Срба – 2.411 ј. и 648 кв. хв. (26%),
- у власништву Хрвата – 475 ј. и 1.320 кв. хв. (5,1%),
- у власништву Немаца – 6.310 ј. и 287 кв. хв. (68,2%),
- власништву Мађара – 29 ј. и 625 кв. хв. (0,3%),
- у власништву Јевреја – 14 ј. и 1.124 кв. хв. (0,16%),
- у власништву Словака – 745 кв. хв.
Што се тиче укупног земљишног поседа, дакле и земље изван
граница румског атара, ситуација је била следећа: 699
- Срби – 5.305 ј. и 524 кв. хв. (29%)
- Мађари – 585 ј. и 539 кв. хв. (3,2%)
- Хрвати – 595 ј. и 82 кв. кв. (3,2%)
- Словаци – 0 ј. и 745 кв. хв.
- Немци – 11.404 ј. и 413 кв. хв. (62,4%)
- Јевреји – 381 ј. и 637 кв. хв. (2%)
Укупно је било 18.271 ј. и 1.340 кв. хв., од чега се на појединце
односило 9.241 ј. 1.549 кв. хв.
Један други извор доноси податке о расподели пољопривредног
земљишта на подручју општине Рума за године 1887. и 1890. Пошто су
бројке сличне наведени су подаци за 1890. годину, јер су потпунији.
Према том “Исказу ратарске продукције“ на подручју порезне
општине Рума било је: 7.882 ј. и 170 кв. хв. ораница, 196 ј. и 565 кв. хв.
вртова, 1.490 ј. и 944 кв. хв. ливада, 147 ј. и 1.366 кв. хв. винограда и 1.198
ј. 1.423 кв. хв. пашњака и 54 ј. 1.472 кв. хв. шума. Трстика и рибњака није
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Андрија Раденић, нав. дело, 27
Радослав Марковић, нав. дело, 14-15
Напомена: Према другим подацима за 1910. годину, румски атар је износио 11.798 јутара,
од чега су Срби поседовали 3.539 јутара. (Мата Косовац, нав. дело, 344-345)
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било, док је непродуктивно земљиште износило 827 ј. 140 кв. хв. Цела
површина порезне општине: 10.970 ј. и 1.170 кв. хв. 700
Према истом извору стиче се увид у распоред пољопривредних
култура које су се гајиле на овом земљишту крајем XIX века.
Током 1886. године највише су се гајиле житарице, и то на површини
од 7.533 ј. и 1.535 кв. хв, затим следе окопавине (кромпир, блитва, купус,
кораба, лик, диње и лубенице), трговинско биље (дуван и конопља), крмно
биље (детелина и мухар)… Вртова са разним воћем било је 173 ј. и 905 кв.
хв, а посебних воћњака 22 ј. и 1.260 кв. хв. 701
Пар година касније ситуација је била следећа: житарице су се гајиле
на 7.433 ј. 1.392 кв. хв., окопавине на 98 ј. 1.548 кв. хв., трговинско биље на
62 ј. 1.572 кв. хв., крмовно биље на 223 ј. 458 кв. хв., повртарске културе на
173 ј. 905 кв. хв., посебни воћњаци на 22 ј. 1.260 кв. хв. и угар на 63 јутра.
Сочива није било. Meђу житарицама, најзаступљеније су биле озима и јара
пшеница, на 2.890 ј. 350 кв. хв., односно 377 ј. 1.420 кв. хв., затим, раж на
720 ј. 825 кв. хв., зоб на 1.275 ј. 1.147 кв. хв. и кукуруз на 2.169 ј. 850 кв. хв. 702
Приноси појединих култура су варирали из године у годину, већ
према приликама.
Према подацима из 1893. године род озиме пшенице по јутру је
износио 3,5 hl у зрну, озиме ражи 1,75 hl, озимог 2 hl, зоби 1 hl и озиме
наполице (пшеница и раж) 2,5 hl по јутру. Наполица је била пракса да се
заједно гаје различите културе, на пример: пшеница и раж, пшеница и пир,
пир и зоб или пир и јечам. 703
Сваке године, општински извештаји или написи у штампи,
извештавали су о стању појединих култура на територији општине и
поджупаније.
Јуна 1881. године лист "Застава" констатује да у румској поджупанији
зимски усеви добро стоје, осим у добриначкој и брестачкој општини, где су
њиве под водом. Воћу је нашкодио мраз, а шљиве су га добро поднеле.
Пролетњи усеви и ливаде су, такође, добро. Виноградима зима није
нашкодила, али су касније почеле дуготрајне кише, те је “много пропало”.
Кукуруз je слабије родио. 704
Наредне године исти лист доноси извештај Загребачког службеног
листа о стању пољопривредних култура у румској поджупанији. У њему се
каже да зимски усеви ове године лоше стоје, углавном због суве зиме,
влаге и ветрова. Ове појаве су нарочито изражене у Брестачу, Инђији и
Радинцима. Виногради и воћњаци нису толико погођени зимом, али су
страдали од мраза у пролеће, као и шљиве. Пролетњи усеви такође лоше
700

ИАС, Магистрат…, 1890, кут. 3.501-5.000
ИАС, Магистрат…, 1887, кут. 1.321-2.700
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ИАС, Магистрат…, 1890, кут. 3.501-5.000
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ИАС, Магистрат…, 1893. кут. 8.001-9.292 (Рума, 7. август 1893)
704
"Застава", 1881, 84
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стоје, јер од Божића до маја није било кише. Она је пала тек 14. маја и
непрекидно падала недељу дана. Мразеви су били 7, 8. и 9. априла. У
самој Руми су страдали зимски усеви и тренутно су у лошем стању, те су
се понегде морали и преорати. Узрок су били мишеви и влага. После влаге
наступила је сува зима, те су усеви остали ретки и неукорењени. Ливаде
су уопште слабе, јер нису имале довољно влаге. Детелина се у овим
крајевима слабо сеје, али она у баштама изгледа добро. Виноградима и
воћњацима зима није нашкодила, али их је скоро уништио априлски мраз.
Зечеви нису нанели већу штету, а гусеница није ни било. Зоб је сејана у
марту, а кукуруз у другој половини априла. 705
Десетак година касније (1893) према подацима Статистичког уреда у
Загребу, род пшенице је услед суше смањен на једну половину. Род ражи
је због мраза смањен за 3/4, а узрок смањења рода наполице и јечма на
2/3 су и мраз и суша. Због суше и медљике род зоби је смањен на 7/8, а
код грахорице је 7/8 приноса уништено због суше и медљике. Четвртина
посејаног кукуруза није никла, а 3/4 није сазрело. Род винограда на 48
јутара је скоро сав уништен због филоксере и пероноспоре. 706
***
Излаз из тешке економске и социјалне ситуације на селу тражен је и
у оквиру задружног покрета. У Европи прве задруге настају у другој
половини XIX века. У томе је била присутна доза романтизма, својствена
тадашњем времену. Већина задруга су имале национални предзнак.
Најбројније су биле задруге Рајфајзеновог типа (по оснивачу Raifeisen-у). У
Срему се број задруга брзо повећавао. Године 1897. постојале су само две
српске задруге, а већ следеће, било их је десет. Почетком века (1902) у
Срему је постојало 29 српских и једна хрватска задруга, а 1910, 73 српске
и 27 хрватских. У односу на друге крајеве, Срем је предњачио у задружном
покрету. Задруге су функционисале на принципу самопомоћи, а неки од
основних циљева су им били набавка кредита, штедња, просветна
функција… Оснивали су их првенствено сиромашнији сељаци. Поред тих
задруга, у Руми је од 1894. године постојала подружница Господарског
друштва као задруге, са славонским центром у Осијеку. Друштво се
бавило подизањем огледних станица, организовањем предавања,
приређивањем изложби и сајмова, набавкама земљорадничких
потрепштина, продајом пољопривредних призвода и др. У Централном
одбору друштва 1911. године био је и велепоседник, гроф др Теодор
Пејачевић. 707
У провинцијалном делу државе, задругарство је било регулисано
Законом о задругама из 1870. године. Задругар је могао иступити из
задруге и тражити њену деобу. И жене су добиле право да по изласку из
задруге (удајом) траже свој део. Овај закон је измењен законима из 1872,
705
706
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"Застава", 1882, 91
ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292 (Рума, 12. новембар 1893)
Андрија Раденић, нав. дело, 129, 141
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1874. и 1876. године, у време тенденције очувања задругарства. Касније су
донети и други закони, све до 1902. године када је озакоњена “заједничка
производња и расподела произведених добара”. 708
Проблеми попут великих површина обрадивог земљишта у рукама
властелина, велики број беземљаша, и све веће назадовање Срба сељака
у Руми, насупрот економском јачању Немаца, подстакло је петнаест
сељака да 1883. године у Руми образују пионирску задругу, под именом
Орачка задруга *. Стање у тој области најбоље су карактерисале речи
једног старог Румљанина, Душана Лукића, “Србин огрне кабаницу, а у уста
фрулицу”. Циљ ове задруге је био да се удруженим снагама и узимањем
земље у закуп унапреди земљорадња. У ту сврху склопљен је уговор на
десет година, у писаној форми, са по 10 форинти улога годишње.
Председник задруге био је Младен Лукић од кога је и потекла иницијатива
за оснивање задруге, а састанци задругара су одржавани у кући Јована
Ракића у Иришкој улици. Они су од Румског властелинства узели у закуп
земљиште Баруновац и то 38 ланаца, до којег су били властелински
воћњак – јабучара и ливада. Ову земљу су држали и радили пуних
седамнаест година. После 1900. године, Баруновац прелази у руке румског
Немца Антона Рајнпрехта (Anton Reinprecht), а задруга је закупила и
обрађивала земљу Паје Андрејевића из Руме у Великим Радинцима. 709
Нешто слично се догодило између 1888. и 1889. године.
Властелинство је тада издало земљу на “Барицама” (15 km од Руме према
Буђановцима), а од закупаца те земље је образована “арендаторска
задруга”. У њено име, од Властелинства су закупљивали земљу Јован
Лукић, Стеван Столић и Јосим Столић. 710
Орачка задруга је престала са радом 1902. године, када су основане
Прва и Друга српска земљорадничка задруга у Руми. Њихови активни
чланови су били и они из Орачке задруге. Први председник Прве српске
земљорадничке задруге био је ратар Милош Јовановић. Друга српска
земљорадничка задруга с. о. ј. Рума, регистрована је 23. марта 1902.
године. Њен први председник је био Лазар Дедић, а од 1906. године
Младен Лукић. Престала је са радом 13. фебруара 1930. када су остала
само два члана. 711
О оснивању Орачке задруге у Руми писао је и лист "Застава". Године
1902. задругари су упутили “јавну захвалу” поводом одржане народне
забаве у Руми 11. фебруара/2. марта у корист Српске земљорадничке
задруге. Помињу се председник Прве српске земљорадничке задруге,
708

Dr Ferdo Čulinović, нав. дело, 150-151
Неки од оснивача Орачке задруге у Руми су били: Паја Рогић стар 43 године, Павле
Аднађевић, Павле Митровић, Јова Орловић, Андрија Кулић, Младен Лукић, Јован Ракић,
Лазар Дедић, Петар Дедић и Милош Добросављевић.
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"Застава", 1883, 163; Трива Крстоношић, Прве земљорадничке задруге код Срба у
Војводини, Задружни архив, бр. 1, Нови Сад 1953, 25-28
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Новац и банкарство у прошлости Срема, Сремска Митровица, 1996, 87; Трива Крстоношић,
нав. дело, 25-28, 88
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Милош Јовановић, затим, Алекса Симић, заменик председника, као и
чланови Управног одбора: Лаза Томић, Лаза Хранисављевић и Петар
Петровић. Председник Друге српске земљорадничке задруге био је Лазар
Дедић, заменик председника Алекса Лукић, а чланови Управног одбора:
Ђорђе Јовичић, Јован Јовић и Спасоје Дакић. 712

Завршни рачун Хрватске сељачке задруге 1905.

712

"Застава", 1902, 44, 74, 82 и 1904, 30, 32
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Румски Хрвати су, такође, имали своју задругу – Хрватску сељачку
задругу. Први председник ове задруге је био Ђура Бенчић, а
потпредседник Мијо Млађеновић, капелан римокатоличке цркве у Руми. 713
Хрватска сељачка задруга је била члан Средишњег савеза
хрватских сељачких задруга, што се констатује у једном документу из
1911. године. Том приликом, задрузи су упућене похвале, уз примедбу да
се не бави довољно привредним “господарским” радом, већ једино
штедним и кредитним пословима. 714 Исте године задруга је имала 73
члана. 715
***
Воћарство, које је представљало посебну грану пољопривреде, на
подручју Руме није много практиковано. То потврђују и извештаји Сремске
жупаније.
Према њима, воћарство и виноградарство је у румском срезу било
слабо заступљено, осим у подножју Фрушке горе. На пример,
становништво се не упушта у гајење шљива, јер их је тешко уновчити, а за
производњу ракије отежавајућа околност су велике таксе. Слично је и са
трешњама и вишњама, којима, опет, недостаје земљиште са више кречних
састојака. Изузетак представља гајење дуда, уз констатацију да поред
цеста има лепих дудињака. У Руми су постојала два дудињака, један са
150 комада старих дудова и други са 4.000 младих. Године 1895.
становништву је подељено 1.100 комада ове културе. 716
Гајење дуда, односно свилене бубе, било је веома подстицано од
стране власти. Онима који су се посебно истицали у тој делатности
обећавана је награда од 1000 фл. 717 Према жупанијском извештају из
1894. године у румском срезу је било 30.000 стабала дуда 718, а следеће
године је у срезу откупљено 13.400 комада свилених чаура за 13.316
форинти и 80 новчића и засађено још 30 хиљада стабала. Ипак, 1908.
године жупанијски извештај констатује да се свилогојством баве само
сиромашни грађани. 719
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Ратко Рацковић, Хрвати у Руми на Брегу, Рума 1999, 3; Рачун добитка и губитка, Хрватске
сељачке задруге у Руми за 1905. (Збирка ЗМР, инв. бр. 305)
Напомена: Ђура Бенчић је био председник и 1905, а потпредседник Иван Петрић. (Збирка
ЗМР, Купопродајни уговор између Задруге и Георга Гаслера)
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Румски пчелари у порти цркве Светог Духа
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Румски пчелари су имали и своје удружење – Српску пчеларску
задругу. Године 1898. у Раваници се састао одбор који је требало да
спреми Правила за пчеларска удружења. Између осталих, присутни су
били и Румљани Теодор Богдановић, Марко Шаула, катихета Јован
Латинкић, градоначелник Коломан пл Јанчо, Фердинанд Ристер, јазачки
парох Васа Латинкић, Гавра Путник, учитељ из Јарка, Милан Коњевић и
уредници листа Српски пчелар из Сремских Карловаца. Удружење је
требало да се зове “Српска пчеларска задруга”, са седиштем у Руми.
Заказана је и главна скупштина за 13/25. август 1898. године у Руми. 720
Под председавањем Тоше Богдановића, уз “доста нових чланова”, 17/30.
августа 1900. године одржана је скупштина Српске пчеларске задруге.
Потпредседник је тада био котарски предстојник Богдан Новаковић. 721
Уочи главне скупштине 1902. године, задругари су обавестили своје
чланство да ће од 1. јануара наредне године преузети администрацију
“Српског пчелара”. 722 Непосредно потом, пчелари су тражили, и добили,
помоћ за дизање узорног пчелињака у износу од 50 круна. 723 Свештеник
Марко Шаула био је представник друштва на петом конгресу пчелара у
Загребу 1906. године, где је одржао једно предавање намењено
непчеларима. 724
Значајан подстицај за даљи развој пчеларства у овим крајевима
била је велика Пчеларска изложба, одржана у Руми од 16/29. августа до
23. августа/5. септембра 1909. године у дворишту нове српске школе.
Изложба је била отворена сваки дан од 8 до 12 и од 14 до 18 часова, цена
улазнице била је 30 филира. За школску децу из Руме, и са стране, која су
дошла са својим учитељима, улаз је био бесплатан. У програму изложбе
биле су и друге манифестације: 7. земаљски конгрес српских и хрватских
пчелара (19. август/1. септембар); јавна вежба Српског сокола и другарски
састанак и забава Српске трговачке омладине. На крају су додељене
награде и признања. Управа Српске пчеларске задруге одликовала је
трговца Бранка Спајића златном медаљом, Ђуру Стајића, председника
црквене општине, сребрном медаљом и гђу Зорку Јанковић, учитељицу из
Голубинаца, дипломом. 725
У време пчеларске изложбе у Руми, у дворишту Српске школе, у
граду је одржан 12. конгрес Савеза земљорадничких задруга. 726
Светлу тачку у области воћарства представљали су школски вртови.
Деведесетих година XIX века, у Руми су постојала два школска врта. Један
се налазио поред немачке школе *, а други код српске школе. Врт код
немачке школе био је ограђен високим зидом и садржавао је 589 комада
720

"Бранково коло", 1898, 19
"Браник", 1900, 103
722
"Застава", 1902, 195, 269
723
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 25. фебруар 1903.
724
"Застава", 1906, 134ј
725
"Радикал", 1909, 7, 22, 28, 29, 46
726
"Радикал", 1909, 31; "Бранково коло", 1909, 27
*
То је простор између плаца данашњег Завичајног музеја Рума и северног фронта улице ЈНА.
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оплемењених јабука, 318 крушака, 50 кајсија, 85 трешања, 17 вишања, 5
оплемењених “reine Claude”, 177 крушака, такође све оплемењено. Поред
тога било је и доста неоплемењеног воћа: јабука, шљива, гуња, трешања,
махелеба, лозе..., осим дудова. У току 1894. године становништву је
дељена оплемењена лоза. Школски врт је поседовао и пчелињак, чији је
нацрт био изложен 1891. године на јубиларној изложби у Загребу, када је
школа награђена дипломом. У исто време свој врт је имала и српска
школа, још од 1876. године, површине 61 ар и 1.983 кв. хв. Врт је пун
оплемењених воћака и то: 650 стабала јабука, 325 крушака, 28 гуња, 320
шљива, 104 трешње, 65 вишања, 342 кајсије, 65 ораха, 84 брескве и 1.450
чокота винове лозе. Међу 3.295 неоплемењених воћака су: 542 стабла
јабука, 170 крушака, 2.800 шљива, 5.800 махалеба, 165 бресака, 350
чокота америчке лозе. Становништву су у току 1894. године дељене воћке
и винова лоза. 727
Како је већ речено, Румљани се нису много бавили ни гајењем
винове лозе. На територији Руме виногради су се налазили у Кудошу и у
Суводолу *. И оно мало винограда често је страдавало од елементарних
непогода и болести филоксере.
Иако на подручју Руме није било много површина под виноградима,
власници оних малобројних су жестоко реаговали поводом примене
Виноградарског закона. У једном концепту дописа Земаљској влади у
Загребу, у вези са примењивањем овог закона, каже се да у Руми има
мало винограда, који су углавном у поседу имућнијих Румљана. Они се
тиме баве само због својих потреба, а не за извоз и трговину. Такође, и
оно мало сиромашнијих који поседују винограде су у сличном положају. У
виноградима је било доста засађеног воћа, које их је чинило
рентабилнијим за власнике, а да се строго поштовао виноградарски закон,
по коме се воће не сме садити у виноградима, и ово мало винограда у
трговишту би нестало. Стога је Влади постављено питање да ли закон
треба строго примењивати, имајући у виду ситуацију на терену. 728
Слаба заинтересованост за гајење винове лозе види се и из
чињенице да се на позив из Вуковара, у вези са набавком “американскe
лозe којој филоксера ништа не може”, нико није пријавио. 729
Изгледа да су крајем XIX века чињени покушаји да се ова грана
пољопривреде оживи. У том смислу, немачки аутори помињу оснивање
“Воћарско-виноградарске задруге” 1898. године, чији је председник био
ветеринар Карл Хампфогел. Циљ задруге је био снабдевање чланова
727

Жупанијски извештај, год. 1895, 347-249
Године 1880. винограде у Суводолу су имали: Митар Марић, Јефта Димитријевић, Агата
Велди (Agata Weldi), Томас Борнбаум (Tomas Bornbaum), Вилхелм Либиш (Vilhelm Liebisch),
Лоренц Рајнпрехт (Laurenz Reinprecht), удовица Круп (Krupp), Мата Бенчић, Сава Крстић,
Милутин Крстић, Гавра Симић, Ђорђе и Матија Буновић, Лена Гуњак и Јоза Бодор, Паул
Дреер (Paul Dreer), Мартин Перклес (Martin Perkles), Катарина Гацнер (Katarina Gazner),
Јохан Волф (Johann Wolf) и Павле Репарски. (ИАС, Магистрат…, 1880, кут. 1.001-2.500)
728
ИАС, Магистрат… , 1886, кут. 2.888-4.200
729
ИАС, Магистрат… , 1887, кут. 1-1.320 (No. 602)
*
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племенитим сортама воћа и грожђа, а имали су на располагању велику
башту на пашњаку преко пута железничке станице. 730
***
Иако је на подручју Руме било релативно много грла различите
стоке, не може се рећи да је сточарство у целини било развијено.
Становништво се бавило сточарством углавном на екстензиван начин.
Стока се дуго задржавала на паши, а због слабије хране током зиме, на
овом подручју опстајала је само подолска пасмина. Прелаз на
рационалније стајско сточарство ишао је споро, али се у том погледу
осетио известан напредак почетком XX века. 731
Према извештајима Сремске жупаније прилике за гајење стоке у
румском срезу нису биле погодне. Пашњаци су сиромашни и недовољни
за већи број стоке. У летњим месецима наступале су велике врућине, што
се лоше одражавало на квалитет стоке – “марва је ситна и кржљава”. У
срезу се слабо гајило крмно биље за исхрану стоке. Ситуација се донекле
поправила када се почела сејати детелина, која је отпорнија на високе
температуре. Такође, велика су била и очекивања од планираних
канализационих радова и поделе пашњака. 732 Општина је имала свој
пашњак на простору од шинтернице до железничке станице. 733
Највише су се гајила говеда и коњи, док су остале врсте стоке биле
слабије заступљене. Обично становништво је држало домаће расе коња,
које су биле слабијег квалитета. Говедарство је било заступљеније од
коњарства, а највише се гајила подолска раса говеда. 734
Од већих места Сремске жупаније Рума је била прва по броју коња.
Године 1895. је било 988 кобила, 825 коња (од чега четири лиценцирана
пастува) и 71 ждребе. 735 Нешто раније, 1889. године највише коња у Руми
је имао Мата Вуковић (15), затим Лука Вујић и Властелинство (по 8), док је
највише било особа које су држале од једног до три коња 736.
На пустарама Румског властелинства гајили су се и бикови
швајцарске и сименталске пасмине, док је једино у румској општини било
крава музара разне пасмине, за које је држава држала бикове. 737
Од других врста стоке гајиле су се овце, свиње и живина (гуске,
ћурке, кокошке...). Гуске и ћурке су се извозиле и на страно тржиште.
Свиње су биле домаће, буђановачке расе и није практиковано
оплемењивање. С времена на време долазило је до помора свиња, као
730

Carl Bischof, нав. дело, 159; Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија
Андрија Раденић, нав. дело, 61-63
732
Жупанијски извештај, год. 1894, 368; Жупанијски извештај, год. 1895, 379; Жупанијски
извештај, год. 1896, 502-503
733
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 3. октобар 1902.
734
Жупанијски извештај, год. 1895, 379
735
Жупанијски извештај, год. 1895, 193, 428
736
ИАС, Магистрат..., 1889, кут. 901-1.500
737
Жупанијски извештај, год. 1898, 292; Жупанијски извештај, год. 1900.
731
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што је то био случај 1896. године. Слично је било и са овцама и
живином. 738
Највећи узгајивачи оваца у Руми 1884. године били су: Лука Вуић,
Недељко Столић, Тодор Стојановић, Ћира Орловић, Глиша Груић, Јован
Атанацковић, Радован Танацковић и Павле Лукић. 739
Према жупанијским извештајима бројно стање стоке у румском срезу
је било следеће: 740
- године 1895: 7.607 говеда, 7.658 коња, 29.787 оваца и 338 коза
- године 1898: 7.519 коња, 7.748 говеда, 18.946 оваца, 226 коза и
14.482 свиње
- године 1900: 7.790 коња, 8.473 говеда, 25.264 овце и 16.158 свиња.
Иако извештаји тврде да је становништво “слабо марило” за
оплемењивање животиња, ипак, крајем XIX века почело се са
оплемењавањем коња квалитетнијим расама – државним или лиценцираним
пастувима. Године 1898. у целом румском срезу је било 16 државних и 18
лиценцираних пастува. Ово је представљало додатни трошак за сељаке, те
се констатује да становништво не жели да плаћа “скупу скоковину”. За
оплемењивање коња основане су две “припусне постаје државних пастуха”,
једна у Руми, а друга у Инђији. Међутим, број пастува није био сасвим
довољан за преко 5.000 кобила, колико је било у срезу. Оплемењени коњи су
били високи, развијени, издржљиви за вучу и за вожњу. За оплемењивање
говеда општине су о свом трошку набављале једног бика на 60 крава. И ту је
владао недостатак бикова за приплод. Свака општина је поседовала по два
приплодна бика. Бикови су били подолске пасмине, а куповани су од
Властелинства за суму од 180 до 250 форинти, док су краве биле подолске и
швајцарске пасмине. Уједно, започело се са напуштањем ранијег обичаја
држања телади на сисању што је дуже могуће.741
Једно од првих лиценцирања, и преглед свих за приплод способних
ждребаца, у Руми су обављени на захтев Владе маја 1886. године. Тада је
доведено укупно 202 ждрепца, од којих су као лиценцирани заведени:
ждребац Антона Рајнпрехта, мрк, са звездом на њушци, 163 cm висок, и 4
године стар, дорат Петра Митровића, висок 151 cm и стар 6 година и дорат
Радивоја Лукића, висок 150 cm и стар 5 година. 742

738

Жупанијски извештај, год. 1894, 368; Жупанијски извештај, год. 1895, 379; Жупанијски
извештај, год. 1896, 502-503; Жупанијски извештај, год. 1897, 283
739
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 5.201-5.800
740
Жупанијски извештаји за 1895, 1898, и 1900. годину
Године 1900. у самој Руми стање је било следеће: 1.009 прегледаних коња (сви здрави),
983 говеда (сва здрава), 1.942 овце (све здраве) и 1.194 козе (све здраве). Необично је што
се број коза нагло повећао, јер их је претходних година у срезу било само неколико
стотина. (ИАС, Магистрат..., 1900, кут. 2.005-4.400)
741
Жупанијски извештај, год. 1894, 368; Жупанијски извештај, год. 1895, 379; Жупанијски
извештај, год. 1896, 502-503; Жупанијски извештај, год. 1898, 318
742
ИАС, Магистрат… 1886, кут. 4.202-4.850
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Што се тиче коња на Румском властелинству, ту је око 1860. године
спровођено укрштање арапских кобила са енглеским пастувима. Године
1875. властелинска ергела је била у кризи, а одгајивачки рад је замро.
Тако, од 1876. до 1891. године није одгојено ни једно грло, те је Ладислав
Пејачевић преузео ергелу у своје руке. Обновио ју је 1891. године и она је
1894. имала око 100 приплодних кобила, једног пунокрвног енглеског и
једног нонијус пастува. Године 1908. из Кутјева је набављен липицанерски
пастув Фавори, чиме је почело претварање ергеле у липицанерску. 743
Године 1910. општинске власти су установиле и тзв. Брежанску
ергелу, са плаћеним чуваром. 744
У изузетним случајевима, између осталог, коњи на подручју Руме су
узгајани и за потребе такмичења.
Постоје подаци да су се коњске трке у Руми одржавале “и ранијих
година”, што се види из дописа Владе од 27. јула 1887. године. Власти су
их подстицале и новчано помагале у циљу развоја коњарства у војне
сврхе. 745
На самом крају XIX века (16. септембра 1899. године) одржане су
коњске трке на општинском пашњаку, који је за ову сврху уређен као
тркалиште. Новчану помоћ за њихово одржавање у износу од 1.300 К
обезбедили су Земаљска влада (1.000 К) и Поглаварство трговишта Рума
(300 К). За три трке пријављено је 83 грла, а учествовало је њих 80.
Такмичење је почело у 13 часова. У трећој трци су се такмичиле кобиле и
пастуви стари преко три године, без обзира на висину. Награђени су били
власници коња из Бешке, Новог Сланкамена, Крчедина, Руме (Тоша
Богдановић – власник победника у другој трци), Инђије, Старе Пазове,
Нових Карловаца, Петроваца, Старих Бановаца и Чортановаца. 746
На другом такмичењу одржаном у Старој Пазови 1900. године,
учествовао је и коњ Антуна Гинера (Antun Günner) из Руме и освојио 4.
место и награду од 40 К. 747
Сточарство су оптерећивали многобројни проблеми. Стока је често
страдавала од сточних болести попут слинавке, шапи, сакагије,
бедренице, врбанца, шуге, беснила..., о чему је румски ветеринар Роберт
Кинг редовно извештавао жупанијску скупштину.
Друга опасност за сточни фонд, нарочито ситнију стоку, биле су
дивље звери. Поред лисица, у овим крајевима су се тада, с времена на
време, појављивали вукови и дивље мачке. Зато су власти на њих
организовале хајке.

743

Др Радојле Маркићевић, Ергеле Срема у прошлости, Сремска Митровица 1997, 9-10
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 14. април 1910.
745
ИАС, Магистрат…, 1887, кут. 2.702-3.500 (допис Владе, 27. јула 1887)
746
Жупанијски извештај, год. 1900, 326-328
747
Др Радојле Маркићевић, нав. дело, 35
744
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У две хајке одржане 1894. године у румском срезу је убијено седам
вукова. 748 Петог јануара 1895. године у хајци на вукове убијено је пет
вукова и велики број лисица, орлова и јастребова. 749 Следеће године хајке
на вукове нису успеле, али је убијен велики број лисица, дивљих мачака и
орлова. 750 Када су се у Грабовцима и у Платичеву појавили вукови, који су
у току једне ноћи заклали 37 оваца и једног магарца, котарска област у
Руми организовала је две хајке у којима је убијен један стари вук, 6 дивљих
мачака, 74 лисице и 4 куне. 751
У току ових хајки, хајкачи су извршили и друге корисне послове,
скидали су чауре од гусеница, таманили “гамад и зарезницу”, спаљивали
вилину косу и уништавали мразевац на ливадама.
Са разних страна у Руму су стизали предлози за унапређење
пољопривредне производње. Једну такву анализу, са одређеним
препорукама, обавио је Стеван Симоновић краљевски "културни" већник из
Каменице, а објављена је, у наставцима, у листу "Застава" 1878. године.
Према њој румски срез је веома погодан за развој ратарства, ливадарства,
повртарства, пчеларства и сточарства, а нарочито за узгој коња и живине. На
пољу виноградарства препоручује се сађење сланкаменке (за бело вино и
ружицу), беле и црвене тамјанике, смедеревке, беле, црвене и црне дренке,
беле и црне ранке, зеленике, скадарке, црног грачца, шпицуље и округлице.
Иако свака кућа има простор иза куће за врт, повртарство је, ипак, слабије
развијено. Развој пољопривреде отежавају неки, још постојећи, урбаријални
односи: десетак у натури, регали и мотичина у новцу, као и државни и
општински порези, разне властелинске даће и др. Народ је и даље склонији
номадском сточарењу, а половина стоке угине преко зиме. Није изведена ни
комасација, а добар део земљишта се оставља за пашу и необрађен је. Ту је
и лењост, укорењена црта у народу, који ради само онолико колико му је
неопходно за опстанак. Нужно је спровести сегрегацију и комасацију и у већој
мери применити научна достигнућа. Такође, треба да се исправе
грунтовнице *, да се у школама издају ћириличне и латиничне књиге са темама
из области пољопривреде, затим, да се набави пољопривредна штампа, да
се народу деле оплемењене воћке по приступачним ценама, да се образује
каса за међусобно помагање, и да се отвори једна виноградарска школа у
Иригу и једна ратарска у Руми.752
Извесни помаци на том пољу почели су да се јављају крајем XIX и
почетком XX века.
У неким општинама је уведен мађарски рани кукуруз, као ново семе.
Све мање земље је остављано под угаром, а све више се ђубрило.
748

Жупанијски извештај, год. 1894, 359
Жупанијски извештај, год. 1895, 367
Жупанијски извештај, год. 1896, 491
751
Жупанијски извештај, год. 1900, 315, 320
*
И после скоро три деценије жупанијски извештај пише о несређености катастра и
поседовних односа. (Жупанијски извештај, год. 1904, 96)
752
"Застава" 1878, 35, 36
749
750
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Ратарство је унапређено када је почела употреба модерних
пољопривредних машина *. Године 1912. у целом срезу је било 17
стабилних и 160 локомобилних парних котлова. Највише их је било у Руми.
Следеће, 1913. године вршаће машине у Руми су поседовали: Јозеф
Ленер (Josef Lehner), Фердинанд Мозер (Ferdinand Moser) са Михаелом
Кауфманом (Michael Kaufmann), Карл Кефер (Karl Käffer), Андреас Хере
(Andreas Herre), Антон Ђурковић, Антон Рајнпрехт, Андрија Дугошевић,
Марко Здравковић, Љуба Танацковић, Марко Пил (Marko Pill), Георг
Кремер (Georg Krämmer), Мартин Винтер (Mаrtin Winter), Јохан Линдмајер
(Johann Lindmayer), Андрија Рен (Andreas Renn), Јоца Исајловић, Франц
Шнур (Franz Schnur), Јохан Мезник (Johann Mesnik), Карл Тостенбергер
(Karl Tostenberger), Антон Риферт (Anton Rieffert), Георг Линцнер (Georg
Linzner), Николаус Вагнер (Nikolaus Wagner), Мартин Освалд (Martin
Oswald), Иван Бањац, Паул Тополски (Paul Topolsky), Матија Вашаш
(Mathias Vasas) и Фрања Паjшл (Franz Peischl). 753
Поред властелинског имања, напредак у пољопривреди се нарочито
огледао на имањима локалних велепоседника. Међу њима се истичу
породице Ђуричић, Ђуришић, Богдановић, Стајић, Ристер, Максимовић…
Они су често давали огласе у штампи путем којих су обезбеђивали радну
снагу, продавали и издавали у закуп земљу, продавали пољопривредне
производе, изнајмљивали пољопривредну механизацију и сл. Као
илустрацију издвајамо оглас из 1892. године, путем кога Теодор Богдановић,
на свом салашу “Кутић” нуди посао за ковача и колара, ерек-бироша и
четири бироша са старијом мушком децом. Предност су имали Срби. 754 Или
онај, у коме исти велепоседник даје у рис 200 јутара жита, 200 јутара зоби и
40 јутара ражи. Ономе ко прихвати ову понуду, припада и право да врши на
његовој вршаћој машини. Уз све то, има и ливада за кошење. 755
На овим великим имањима биле су запослене, стално или
повремено, различите категорије пољопривредних радника. О томе
подробнe податке доноси Андрија Раденић 756. Стални радници су били
бироши, полубироши, чобани, винцилири и пудари. Бироши су живели (са
породицама) и радили на имању послодавца према годишњем уговору.
Плату су примали у новцу и у натури (стан, огрев, право на држање краве,
крмаче…). Полубироши (слуге) су били у сличном положају као и бироши,
само са упола мањим приходима. То су обично били младићи до 20 година
старости. Чобани су склапали уговор на једну годину, а најамнину су
примали у натури и у новцу. Имали су и помоћнике, које су сами плаћали.
Винцилири су радили у већим, а пудари у мањим виноградима.

*

Парни плуг за орање, са дубином бразде 25-30 cm, први пут је употребљен 1894. године на
пустари Вишњевци, чији је закупац био Леополд Пфајфер. (Андрија Раденић, нав. дело, 113)
Жупанијски извештај, год. 1896, 517; Жупанијски извештај, год. 1900, 293; Жупанијски
извештај, год. 1912, 290; ИАС, Магистрат…, 1912, кут. 5.481-7.611 (кут. са 1913)
754
"Застава", 1892, 33
755
"Застава", 1892, 86
756
Андрија Раденић, нав. дело, 100-102
753
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Сезонски радници су били рисари, надничари, наполичари и
кубикаши. Рисари су радили сезонски, за део прихода (рис), на пословима
вршидбе, жетве, брања кукруза и сл. У рис су ишли сиромашнији сељаци,
а понекад и сеоске занатлије. Надничари су се регрутовали из редова
беземљаша, а обављали су разне послове у пољу, винограду, шуми,
ливади… Наполичари су радили за одређени део приноса и то по фиксном
уговору. Кубикаши су били путујући радници, а само им име говори шта и
како су радили.
Постојала је и категорија радника, такозваних “месечара”. То су били
Личани, који су 1895. године у Руми и околини примали месечно 18
форинти, 3 kg сланине, 60 kg брашна за хлеб, 3 dl ракије дневно, 1/2 kg
недељно овчетине и нешто дрва, “а кад који оболи даде му се и црне кафе
бесплатно да оздрави”. 757
Године 1894. у Руми и околини рисари су од јутра земље (1.600 кв.
хв.) добијали 4 – 5 форинти, 3 – 4 kg брашна, 1/2 kg сланине, 1 литар
ракије. Нешто касније, 1900. године, у румском срезу рисари су радили за
награду од 12 или 13 крста * (дванаестина или тринаестина дела прихода)
по јутру (1.600 кв. хв.), уз храну (један крст је износио од 13 до 20 снопова,
у зависности да ли уз то иде још нешто – сланина, ракија, хлеб…), већ
према интерној погодби. 758
Ценовник разних послова, у различитим периодима, био је
следећи: 759
- за орање и дрљање у румском срезу 1894. године по јутру се
плаћало 3 – 4 форинте;
- за косидбу ливаде, сушење сена и спремање у пластове,
надокнада у Руми 1905. године износила је 8 К, без хране;
- берба кукуруза у Руми октобра 1894. године коштала је 40 – 50
новчића за један месец, 1913. године од јутра 12 – 16 К.
Према подацима из архивске грађе, 1893. године, мушки надничари
су у летњим месецима примали 1 форинту и 10 новчића, а знатно мање у
зимским – 70 новчића. Жене су за исте послове добијале 1 ф и 10 н у
летњим, а 50 н у зимским месецима, а деца 50 н у летњим, а 25 н у
зимским. 760

757

Андрија Раденић, нав. дело, 123
покошено жито се везивало у снопове, а они су се дели у крстове (1 крст = 20 снопова)
758
Андрија Раденић, нав. дело, 104-105
759
Андрија Раденић, нав. дело, 109, 112, 113
760
ИАС, Магистрат…, 1893, кут. 8.001-9.292 (Рума, 7. август 1893)
*
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Румско властелинство

И после Револуције 1848/49. године, на целој територији Хрватске и
Славоније и даље су функционисала властелинства, потекла из
феудалних времена. Она су са социјалног становишта имала једну
негативну конотацију, остајући у свести сељака као израбљивачки
чинилац *, док су са економског и едукативног становишта она благотворно
деловала на опште привредне прилике.
Након промена током 1848/49, Пејачевићи су изгубили своје раније
привилегије у односу према становништву Руме и околних села, а део
својих ранијих поседа уступили су румској општини. Иако су се у наредном
периоду жалили вишим властима, нарочито у току спровођења
сегрегације, нису успели да поврате ранији статус.
И поред тога повремено су избијали спорови између општине Рума и
Властелинства. Године 1865. Општина се побунила против Властелинства
због 3.000 јутара пашњака (вероватно на Берку – п. а.) и, том приликом,
хтели су да избаце кнеза и бележника из варошке куће, јер су ови наводно
сарађивали са властелином. Штампа помиње револуцију која умало није
избила, те су и жандари морали да интервенишу. 761
Промене настале после Револуције додатно су уздрмале
традиционални начин производње. Властелинства се све више окрећу
капиталистичком начину производње. У другој половини XIX и почетком XX
века она су представљала центре пољопривредне производње. У потрази за
готовим новцем, властела, па и Пејачевићи, окрећу се новим делатностима
(издавању пустара у закуп, продаји имовине, улагању у профитабилније
делатности, подстицању сељака да откупљују своје преостале обавезе...). Од
1870. године Адолф Пејачевић преузима врднички рудник.762
Одобрењем грофа Петра Пејачевића, Адолф Пејачевић је прекинуо
дугогодишњи урбаријални спор између Општине и Вастелинства и Руми
уступио Берак. Тиме је дозволио извођење комасације и сегрегације
земљишта. То је званично потврђено на седници општинског савета од 22.
априла 1874. године, од стране градоначелника Ернеста Шпилера, кога је
Адолф Пејачевић овластио да ову одлуку саопшти. Он је рекао да већ дуго
*

Лист "Застава" из 1873. године, објавио је текст под насловом “Гроф пун срца човечанска”. У
њему се каже да у Руми станује један “племенити” гроф који има три бика и мисли да у
њима тече племенита крв, те да су им преци били министри. Они “руше и обарају све што
им на очи изађе”. Тако су “грозно накарадили” једног властелинског слугу и угрозили му
живот. Нанели су и штету на кући бр. 67, јер се на том месту окупљала властелинска стока
око 7-8 часова ујутру, када деца иду у школу. Када је газда ове куће отишао код грофа да се
потужи, овај га је најурио речима да “не може да поднесе такво грубијанство”. ("Застава",
1873, 34)
761
"Србобран", 1865, 50, 53
762
"Српски глас", 1883, 4; "Радикал", 1909, 1

219

траје урбаријални спор између Општине и Властелинства око сегрегације
пашњака, премеравања и комасације властелинског земљишта, те да би
се спор окончао, гроф Адолф Пејачевић је дозволио комасацију и
сегрегацију пашњака у корист Општине. Овај грофов гест је поздрављен са
три пута “Живио”. 763
Властелин је, тим поводом, 26. априла исте године објавио “Даровно
писмо” које у изводу гласи: “Сходно традицији Пејачевићеве породице која
је од незнатног места начинила Руму једним од најзначајнијих трговачких
места Срема, тако и Адолф Пајечевић по одобрењу екселенције Петра
Пејачевића, садашњег власника властелинства Руме, а као његов
пуномоћеник, проглашава да се одриче заувек свих урбаријалних процеса
који су подигнути у циљу комасације све властелинске земље, а који би
добрим делом припали властелинству. Зато признаје садашње
власништво поседа општине румске, као и појединих румских поседника
који су произашли из урбаријалних односа као неоспорно. Ово јавља
општини ради умирења и као исправу, а уједно обавештава да су
предузети кораци да се обуставе пред судом покренути урбаријални
процеси. Рума, 26. април 1874. Адолф Пејачевић као опуномоћеник”. 764
Гроф Петар Пејачевић је несумњиво одиграо најзначајнију улогу у
афирмацији Румског властелинства. У његово време је установљен тзв.
Петров двор у Тиволу, на крају Руме, где су у наредном периоду остварени
значајни успеси на пољу пољопривредне производње. Умро је 1887.
године у Бечу, као витез реда Златног руна, а за собом је оставио три сина
- Адолфа, Ладислава и Николу. 765
Убрзо после његове смрти пронеле су се вести да је “Румско добро”
купио белгијски краљ, у корист аустроугарског престолонаследника и то за
14 милиона форинти, те да ће на том земљишту подићи велику фабрику
чипке. 766
Иако Пејачевићи у то време нису били стално настањени у Руми,
своју везаност за њу су показивали посетама и путем хуманитарних
активности.

763

Збирка ЗМР, инв. бр. 49 (Извод из протокола општинске седнице од 22. априла 1874.
године – препис из 1944)
Напомена: овој значајној седници, поред градоначелника, присуствовали су следећи
већници: Светозар Николајевић, Јован Ђорђевић, Сима Милутиновић, Михајло Критовац,
Флоријан Вурштер, Мартин Зе (Martin See), Недељко Јовановић, Стефан Купек (Stefan
Kuppek), Јозеф Лауренчић, Франц Грубер, Игњац Серваци, Сима Маринковић, Јохан Нол
(Johann Noll), Љуба Панајотовић, Франц Линстнер (Franz Linstner), Андреас Нагл (Andreas
Nagl), Венцл Фишер (Wenzel Fischer), Самуел Швелбл и Љома Радић.
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Збирка ЗМР инв. бр. 95 (Даровно писмо од 26. 04. 1874 – превод Угљеше Крстића)
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"Србобран", 1887, 65
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Даровно писмо Пејачевића из 1874.
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Постоји неколико података о посетама Пејачевића Руми. Гроф
Ладислав Пејачевић, хрватски бан, посетио је Руму 27. августа 1881. године.
Рума је тада била украшена светиљкама и заставама, а гроф је обишао
школу, римокатоличку цркву и православну цркву “Свих Светих”. 767 Бан
Теодор гроф Пејачевић je у Руму стигао октобра 1905. године, због чега је
претходно сазвана седница заступства у вези са његовим дочеком. 768
У властелинским одајама, у центру насеља, тзв. Двору, боравили су
и други угледни гости. Почетком јуна 1891. Властелинско надзорништво је
обавестило општинске власти да ће почетком јуна 1891. године у Руму
доћи кнегиња Шварценберг (“fürstovica Schwarzenberg”) и са принцезама
сместиће се у властелинској кући. Зато је потребно очистити сокак звани
Слама у Орловићевој улици, јер ће они боравити у собама тог сокака. 769

План властелинске
земље на имању
Петров двор
Ладислав Пејачевић је својим тестаментом од 15. априла 1903.
године оставио 1.000 К за “сиромахе румске жупе”. Ова свота је током
1916. године уплаћена на рачун Немачке пучке банке под именом “Заклада
Ладислава грофа Пејачевића за сиромаке”. Сваке године камата од ове
суме је дељена сиромашним парохијанима. 770 Исти гроф је обавестио
заступство у Руми да је поводом 50 година од свог венчања, послао дар од
767

Споменица српске школе
Добривој Митровић, Грађа..., 271
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ИАС, Магистрат..., 1891, кут. 2.601-4.000
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Архива римокатоличке жупе у Руми, документ бр. 768/1916.
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1.000 К, које треба разделити сиромасима на дан прославе 20. јуна
1907. 771
Ипак, најзначајнију улогу у претварању Румског властелинства у
модерно пољопривредно добро имао је Рудолф Ернст Рауер (Rudolf Ernst
Rauer). Рауер је Властелинство преузео 1895. године, када је оно
располагало са око 26.000 ј. На положају његовог управника остао је до
1926. године. Увео је модерне методе у пољопривредну производњу,
основао прву биљогојну станицу у овим крајевима, увео нове врсте
житарица и кукуруза, основао ергелу... Утемељивач је прве незваничне
румске пољопривредне школе. Са професором Улманским уредио је прву
модерну селекциону станицу за овце. Радио је и на просвећивању сељака.
Године 1903. са администратором Полом (Pohl) парцелисао је 10.000
јутара властелинске земље и дао је сељацима уз веома повољне услове.
Рауер је 1908. године основао станицу за оплемењивање биљака, са
задатком производње семена на 10.000 јутара оранице. Ово семе је било
“првокласне каквоће”. Првих година обављано је само оплемењивање
пшенице и кукуруза, а касније ражи, овса, зоби, мухара, проса, кудеље,
пасуља, кромпира, сточне репе, поврћа и траве. Пшеница узгајана на
Румском властелинству давала је много већи род од обичне сремске
пшенице. Жетве на властелинским парцелама биле су стандард за целу
државу, а род озиме пшенице овде није толико зависио од количине и
расподеле падавина, због добре структуре земљишта које спречава
прејако испаравање влаге и може да регулише њен ниво. На румском
имању култивисан је и тип банатске озиме пшенице. Такође, не без
разлога, једна штеточина на лишћу шећерне репе названа је “Aphis
Rumicus”. 772
Иако је Станица за оплемењивање биљака на Румском
властелинству основана 1908. године, са сејањем Румског (златног)
зубана, који се још звао “Румски оригинал педигре кукуруз за сетву”,
започело се још 1896. године. 773 Он је, касније, дугогодишњим радом
Станице даље усавршаван. Сазревао је недељу дана пре осталих сорти, а
приноси су били много већи. На пример, са једног јутра убирало се 2.800
kg обичног кукуруза у клиповима, а са исте површине 3.600 kg зубана у
клиповима. Обичан кукуруз окруњен са 100 kg клипова давао је 78 kg зрна,
а “златни зубан“ 84 kg зрна, што је, отприлике, било 15 метричких центи
више приноса по једном хектару. 774
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Добривој Митровић, Грађа..., 35
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Властелинство је постигло значајне резултате и на пољу сточарства.
Године 1915. Властелинство је купило једно стадо оваца типа цигаје.
Након селекције, започело се са строгим узгојем “Румске овце цигаје” на
модерном принципу. Главна економска вредност ове овце била је у вуни,
која је фина, густа и састоји се од правих нити, мада је и товност добра. 775
На имању Пејачевића, на метеоролошкој станици “Моја воља”, су од
1905. године обављана климатска мерења. Према тим мерењима је
установљено да су лета сува и жарка, тако да биљна вегетација сагори и
дође до присилног зрења жита. Врућина почиње нагло, а пролећа су веома
кратка и брзо прелазе у лето. Просечне температуре у Руми у овом
периоду су биле: 21,50C у јулу и 210C у августу. У овом делу Срема
годишње буде 21,8 дана олуја, претежно у вегетационом периоду, а
количина воденог талога за април, мај, јун и јул је у просеку 642,1 мм. 776
Поред Рудолфа Рауера, још једна особа је одиграла велику улогу на
румском газдинству. Био је то Рудолф Флајшман (Rudolf Fleischmann), који
је 1906. године постављен за једног од управника Пејачевићевог имања.
Он је 1908. године започео рад на селекцији кукуруза зубан “краљица
праире”, који се сејао на овом имању до 1912. године. На Првој државној
изложби кукуруза добио је златну медаљу. Флајшман је у Руми радио
пуних 12 година. 777
Осим руководства, на Румском властелинству су радили и многи
други. То су: Фрањо Бондар, управитељ и чиновник на Петровом двору
1877 – 1887. године, Андрија Фехер, кочијаш на Петровом двору 1891,
Игњац Петенкофер (Ignatz Petenkoffer), настојник и заступник
Властелинства 1882 – 1886, Алоjз Риг (Alois Rieg), шумар код
Властелинства 1886/87, Ловра Киш, чиновник, Емерих Берталан (Emerich
Bertalan), чиновник, Антон Поинтнер (Anton Pointner), чиновник, Ото Силем
(Otto Sillem), управитељ Властелинства, Ернест Паулеj (Ernest Pauley),
чиновник, Фрања Рихтман (Franz Richtmann) јеврејски вероучитељ – сви
током 1887. 778
Из 1894. године постоји један детаљан попис особа, које оспоравају
плаћање по основу личног пореза за 1894, а које се налазе на Румском
властелинству. То су: 779
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био и Жарко Миладиновић. О томе сведочи једно његово опуномоћење, којим се јавља у
својству заменика заступника управитељства Румског властелинства 23. августа 1893.
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Емерих Пургар (Emerih Purgar), директор, (1 мушка и 1 женска особа
са мање од 16 година), Антон Справка, благајник (1 м), Јохан Биргермајер
(Johann Bürgermeyer), нат Рихф.(?) (1 м), Емерих Буркуш (Emerich Burkus),
ишпан (1 м + 1 ж) - сви су живели у Руми, Фрања Бондар, ишпан (1 м + 1
ж), Фрања Јане (Franz Jane), вртлар (1 м + 1 ж), Јозеф Бач (Josef Bacs),
млинар (1 м + 1 ж), Антон Нај, млинар (1 м + 1 ж) - живели су на Петровом
двору.
На плацу Властелинства у Руми: Јанош Шумахер (Janos
Schumacher), настојник кочијаша (1 м + 1 ж), Јозеф Хан (Josef Hahn),
настојник штале (1 м), Јохан Вајланд (Johann Weiland), кочијаш (1 м + 1 ж),
Јохан Волф (Johann Wolf), магационер (1 м + 1 ж), Леополд Редл (Leopold
Redl), дворски пандур (1 м + 1 ж).
На Петровом двору: Антон Гамос (Anton Gamos), шумски пандур,
Стефан Тот (Stefan Toth), чувар поља, Стефан Дилмец (Stefan Dilmetz),
хранитељ стоке, Јохан Гајгер (Johann Geiger), чикош, Шандор Фехер
(Sandor Feher), наткочијаш, и кочијаши: Канел(?) Будаи (Kanel[?] Budai),
Петер Варга (Peter Varga), Адам Кифер (Adam Kiefer), Јозеф Перге (Josef
Pärge), Јозеф Волф (Josef Wolf), Андреас Берток (Andres Bertok), Јозеф
Фекете (Josef Fekete), Франц Чуспорт (Franz Csusport), Антон Кефер (Anton
Käfer), Георг Варга (Georg Varga), Паул Берток (Paul Bertok), Фабијан
Гомбар (Fabian Gombar), Антон Молитор (Anton Molitor), Антон Ђурковић
(Anton Gjurkovics), Георг Мајер (Georg Mayer), Давид Чер (David Cser) – сви
су имали једно мушко и једно женско дете млађе од 16 година.
С почетка XX века датира и једна табела плаћања радника и
службеника на Властелинству за 1906. годину. Према њој, на сваки пар
коња долазио је по један кочијаш, а на два запрегнута вола по један бирош
и кишбирош (мали бирош). Кишбироши су се према залагању, старости и
породичном стању разврставали у пету и четврту платну класу, а кочијаши
до 3 године рада у трећу, преко 3 године у другу, а преко 10 година рада у
прву класу. Код слуга нису биле битне само године стажа, већ и друге
особине. И надзорници су разврставани у различите платне разреде,
према способностима. У надзорнике су спадали: самосталне газде (на
Драгутинцу, Церићу и Марђелосу), магационери и несамосталне газде.
Било је могуће напредовање из реда слугу у ред надзорника, али без
прескакања класа. Из прегледа се види да су постојали оштри прописи за
неодговорне и склоне алкохолу. Непоуздани су морали да буду искључени
из сваког напредовања. Плата је требало да буде противвредност за
одговарајући учинак на послу (“у данашњем привређивању, под притиском
великих давања, за патријархални комодитет и толеранцију нема места”).
Ако би неки радник умро, његова фамилија је примала целу плату још
четврт године. 780
Рад Властелинства је био опредмећен, између осталог, и
многобројним признањима, стеченим на пољопривредним изложбама.
780

Збирка ЗМР, инв. бр. 15

226

Између осталог, то је диплома за кукуруз, коју је Властелинство добило на
сајму у Будимпешти 14. марта 1914. године, као и признање за изложене
пољопривредне производе, а нарочито за успешну селекцију кукуруза и
пшенице, на Господарској изложби одржаној поводом II покрајинског слета
Југословенског савеза у Осијеку, на Видовдан 1921. године. 781
У складу са духом времена, продором капиталистичких односа на
сремско село, властелинства су на разне начине настојала да дођу до
финансијских средстава. Између осталог, обезбеђивана су продајом
производа и продајом и издавањем земље и регалних права.

Диплома Румском властелинству из 1914.
Још 1876. године могао се прочитати оглас којим је Румско
властелинство на лицитацији продавало око 100 комада ергелских коња и
кобила разног узраста. 782 Године 1882, у аренду су издаване властелинске
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пустаре на једну, а “бирцузи” на три године. 783 Путем огласа, продавани су
и други производи, као на пример масло за чај, или прасад за приплод. 784

Допис из дирекције Румског властелинства
Почетком века била је права јагма за земљом. Земљу су куповали не
само градски предузетници и крупни сељаци, већ и средњи сељаци,
првенствено путем повољних кредита (5% годишње камата).
Властелинство се у тим приликама редовно јављало у улози продавца.
Године 1906. нуђена је земља на потесима Доња Љукова и Међице
(између Краљеваца и Буђановаца), као и шест плацева за градњу кућа код
властелинске магазе (простор на углу данашње Главне улице и В. Назора
– Дом ЈНА). Исте године, такође, издавано је у закуп 430 ј. пашњака и 100
ј. угара на “Барици” код Буђановаца. 785 Године 1908, путем лицитације је
распродано 1.300 ј. у Инђији и 700 ј. код Вогња. 786 На јавној лицитацији
продавано је 400 јутара земље у Голубинцима и 400 ј. у Барици (Јарчина)
код Руме. 787
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Што се тиче општине Рума, најзначајнији догађај тог типа је био онај
када је Властелинство одлучило да прода своја права на одржавање
четири годишња вашара, по цени од 60.000 К, и то у 20 полугодишњих
рата са 5% камате. 788 Пет година касније, заступство је одлучило да се ова
купопродаја реализује по цени од 55.000 К. 789

Прва страна уговора о продаји вашара румској општини
Све у свему, до свог нестанка, Властелинство је важило као “прво
имање”, како у погледу ратарске технике, тако и у погледу економије.
После Првог светског рата Властелинство је, аграрном реформом,
ликвидирано. Имање Петров двор је откупио житарски трговац Душан
Остојић и посекао парк у Тиволу. Напуштено је оплемењивање кудеље,
788
789

ИАС, Магистрат …, седнички записи, 22. април 1903.
Жупанијски извештај, год. 1907, 153
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проса и поврћа, а временом су нестала и пустарска постројења са
млекаром. 790 Зграда Млекаре је данас у поседу Техничке школе.

Занатство и индустрија

Иако је у Срему већина становништва живела од пољопривреде,
занатство и индустрија су били изнад државног просека. По броју
предузећа и запослених, Сремска жупанија је била на првом месту. На
пример, чак и без Земуна, имала је више предузећа него Загребачка
жупанија. Она су делом била у поседу домаћег, а делом страног капитала,
док је радна снага углавном долазила из Мађарске и Аустрије, нарочито
квалификовани радници. Сразмерно броју становништва, Срба је било
веома мало, и међу власницима и међу радницима. Број предузећа се
нагло увећавао почетком XX века, тако да их је у Жупанији 1900. године
било 9.175, а 1910. скоро две хиљаде више (10.840). 791
Што се тиче занатства, Сремска жупанија је заузимала водеће место
у држави, где је 1888. године на хиљаду становника долазило 20
занатлија. У Срему је тај број износио 32. Рума је, такође, заузимала
високо место у тој хијерархији са око 60 занатлија на 1.000 становника. 792
Према жупанијским извештајима у румском срезу је 1894. године
било 488 занатлија, 111 калфи и 101 шегрт. У самој Руми је стање било
следеће: 346 занатлија, 214 калфи и 180 шегрта. 793
Нешто детаљније податке када су у питању Срби занатлије у
румском срезу даје инђијски прота Марковић. Према њему, међу Србима је
било: 42 ковача, један бравар, 38 колара, 10 тесара, 11 столара, 2
бачвара, 11 зидара, 30 бербера, 20 опанчара, 20 ципелара, 2 чизмара, 3
сарача, 3 папуџије, 22 ћурчије, 24 кројача, 9 месара, 6 пекара, један
воденичар, 2 алваџије, 9 колачара, 6 ужара, један корпар, 3 циглара, 3
абаџије, 2 казанџије и по један фарбар, димничар, сикираш, стругар,
штампар, седлар, котлар, сапунџија, содар, док лимара, сајџија, молера и
шеширџија није било. Укупно их је било 273. У Руми су Срби били
заступљени у занатству са 36,6%, а у трговини са 49,5%. 794
Из жупанијских извештаја с почетка XX века, такође се могу
наслутити извесни трендови у занатству и трговини у румског срезу. Они
790

Летопис пољопривредне школе
Андрија Раденић, нав. дело, 17-20
792
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 61
793
Жупанијски извештај, год. 1894, 426
794
Радослав Марковић, нав. дело, 10-13
791
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су нарочито бележили број занатлијских и трговачких шегрта, издавање
занатлијских дозвола и напуштање заната и трговине. Према њима, број
занатлијских и трговачких шегрта је стално растао (1904 – 215; 1907 – 234;
1908 – 729; 1909 – 334; 1910 – 363 и 1910 – 362). Слична је ситуација и са
занатлијским дозволама (1904 – 3; 1907 – 20; 1908 – 21 и 1910 – 59).
Такође, повећавао се и број занатлија и трговаца који су напуштали посао,
али се овде вероватно ради о преласку у друга места (1904 – 20; 1907 –
57; 1908 – 67; 1909 – 46 и 1910 – 51). 795
О убрзаном привредном развоју ових крајева током последњих
деценија XIX века говоре и подаци који се тичу промета робе и радне
снаге. У Руму са страна стижу дописи у којима се траже повереници,
заступници, агенти и сл., разних страних фирми, завода, задруга...
Трговачким и занатлијским радњама, преко каталога се нуди разноврсна
роба из аустроугарских и других европских градова.

Допис из Беча
канцеларији
градоначелника Руме

795

Извештаји Сремске жупаније за наведене године
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Слично је и са занатлијама и трговцима који су у потрази за послом
долазили и у Руму. У архивској грађи има много захтева упућених
локалним властима за дозволу обављања заната и отварања трговачких
радњи. Међу таквима, само током 1866. године, су: Фрања Бесер из
Моравске (место Коцијан), који је до тада имао кобасичарски занат у
Петроварадину, Ђура Капеши из Шиклоша, који је тражио дозволу за
месарски занат, а претходно је био помоћник код Милана Теодоровића у
Руми, Аугуст Козанек из Угарског Градишта у Моравској, тражио је дозволу
за урарски занат, који је раније обављао у Пожеги...

Зидарско мајсторско писмо из 1886.
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У прошлости су занатлије и трговци стечена права и привилегије
штитили у оквиру еснафских удружења. Међутим, после Револуције
1848/49. године, они полако губе трку са индустријском производњом и
временом нестају, као заоставштина феудалне епохе. Занатским патентом
из 1859. године коначно је извршено укидање еснафа и кренуло се у
правцу давања слободе занатлијама да се самостално баве својим
послом, уз поштовање принципа слободне конкуренције. Право да издају
занатлијска писма припало је властима. Најзад, Угарски сабор је 1872.
године укинуо еснафе у Војводини и Угарској, али је зато било предвиђено
слободно удруживање сродних заната у задруге.
У Руми су почетком 70-тих година XIX века основане две занатлијске
задруге, обе са националним предзнаком: Српска занатлијска задруга и
Прво румско (немачко) занатлијско друштво.
Српска занатлијска задруга је основана 24. јануара 1872 *, две године
после Задруге Срба занатлија у Новом Саду 1870. Између осталог, разлог
за њено оснивање било је поменуто укидање еснафа и увођење слободне
конкуренције. То је довело до убрзаног пропадања појединих заната, који
нису могли да издрже трку са индустријском производњом. Она је, такође,
била и израз растућег српског националног покрета у Аустроугарској.
После низа перипетија и одлагања од стране власти у Загребу, задруга је
своја правила добила 11. маја 1876. године. 796
У истој години када је и основана, задруга је на скупштини од 26.
априла одлучила да оснује завод за међусобну штедњу и помагање.
Закључено је да број честица буде 1.000, да честица гласи на 20 новчића,
а уписнина од честице буде 50 новчића. Плаћање се могло извршити код
благајника Симе Ђорђевића, Д. С. Димитријевића и Паје Андријевића, али
је констатовано да “уписнина слабо иде”. До тада је уписано само 200
честица. 797
Доста података о оснивању и раду задруге у том периоду доноси
текст “Историјат Прве српске занатлијске задруге у Руми”, објављен у
листу "Румске привредне новине". Аутор текста истиче поједине занатлије
које су својим ангажовањем доприносиле афирмисању ове задруге. Међу
њима су абаџија Јован Петровић, у првој деценији рада задруге, и абаџија
Емил Кокић и лицидер Ненад Крестић, у другој. Последња двојица су
заслужна за оснивање задружне библиотеке, јер је међу занатлијским
ученицима било много сиромашне и неписмене деце. Посебно помиње
почасног председника Милана Орловића, који је током свог
тридесетогодишњег рада успео да спаси Задругу од пропасти, услед
међусобних зађевица међу румским занатлијама. У задрузи је био активан
*

У књизи Новац и банкарство у прошлости Срема пише да је Прва српска занатлијска задруга
у Руми основана 8. фебруара 1876. године и да је први председник био Милан Орловић,
берберин. (Новац и банкарство..., 87)
796
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (Рума, 13. април 1882); "Румске привредне
новине", 1, Рума, 1922.
797
"Застава", 1872, 59
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и др Жарко Миладиновић, чијом су иницијативом промењена задружна
правила у правцу проширења делокруга ове установе. 798
У првој деценији рада задруге, између осталих, њом су 1879. године
управљали Стеван Критовац, као председник и Стеван Јаношевић, као
секретар 799, а 1881, када је имала 67 чланова, председник је био Андрија
Андриевић 800. Као председник се јавља још и Милош Јанковић 1886.
године. 801
Румски Немци су имали своје занатлијско удружење. Оно је
основано 1872. године као Прво румско занатско друштво (Erste Rumaer
Gewerbeverein). Иако су његови чланови могли да буду и припадници
других вероисповести и нација, оно је у суштини била заједница немачких
занатлија у Руми. Већ следеће године потврђена су друштвена правила
(статут). Из каснијег периода, 1894. године, када је одобрен, датира нови
статут Првог румског занатског друштва, који је прописивао да чланови
могу бити само самосталне непорочне занатлије и њихови помоћници који
станују на подручју трговишта Рума. Сврха друштва је била помоћ и
унапређење у струци, материјална потпора члановима кроз касу узајамне
помоћи морана, практично и теоријско усавршавање у струци, набавка
сировина… Статут су 16. октобра 1892. у Руми потписали Карл Штирм, као
председник, К. Хофман, потпредседник, и чланови Антон Херцог (Anton
Herzog), Франц Штирм, Карл Фукс (Karl Fuchs), Франц Дендл (Franz Dendl),
Фердинанд Рајнпрехт, Петер Пајшл (Peter Peischl), Себастијан Рак
(Sebastian Rack), Јозеф Серваци, Јохан Рилке (Johann Rilke), Фабијан
Ликер, Вилхелм Либиш (Wilhelm Liеbisch) и Франц Грубер. 802
Године 1884. донет је закон према којем је свако место са 100 и
више занатлија имало право да односе између занатлија, на једној, и
шегрта и помоћника на другој страни, регулише путем “суда добрих људи”,
и да склапајући уговоре и обављајући контролу над занатлијама у целом
срезу спречи бесправно бављење занатством. 803
Одмах након тога су се све румске занатлије, без обзира на
националност, организовале у “Обртни збор” *. Његов задатак је био да се
брине о свим месним занатлијама, док трговци нису били укључени у њега.
Седницама збора је редовно присуствовао обласни изасланик, који је
уједно и председник мировног суда овог збора. Као неки од председника
овог удружења су забележени Карл Штирм (1884) 804, Фердинанд Ристер
(1891) 805 и Емил Кокић (1895). 806
798

"Румске привредне новине", 1, Рума, 1922; "Правда", 6. јун 1933.
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У жупанијским извештајима се каже да је “обртни збор” у Руми постојао од 1908. године.
(Жупанијски извештај, год. 1910, 316)
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Сведочанство Румског обртног збора
Недуго после доношења новог закона, 1887. године, румске
занатлије, чланови Обртног збора, упутили су једну представку надлежним
органима о потреби ревизије Обртног закона из 1884. У име свих занатлија
су се потписали: председник збора Драгутин Штирм, перовођа Стева
Јаношевић и чланови Јован Петровић, Франц Херцог (Franz Herozog),
806

Жупанијски извештај, год. 1910, 316
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Емил Кокић, Франц Херман (Franz Herrmann), Франц Грубер и Радован
Петровић. 807
Активности овог збора се помињу још неколико пута у наредном
периоду.
Због разних проблема, а нарочито неуплаћивања чланарине, 1891.
године сазвана је ванредна скупштина Обртног збора у Руми. На њој је
председник Ристер поднео оставку на ову функцију. У управи збора су
били и Светислав Надбандић, као потпредседник и Бранко Белић, као
благајник. 808
На састанку у Руми 19. фебруара 1895. године, коме је
присуствовало 45 занатлија (од тога 20 из Руме), договорено је да се
помогне “посрнулој” привреди Срема. У том циљу донета је резолуција у
којој Румљани и Митровчани одобравају рад на оснивању митровачког
занатлијског друштва. 809
Поред наведених, у Руми су почетком XX века постојале и две
занатлијске задруге: ципеларска и опанчарска. 810
И поред
проблемима.

тога

занатство

је

било

суочено

са

многобројним

Половином 1889. године, одржан је састанак занатлија, који је
констатовао да се занатство слабо развија. Као најважнији разлог
истакнута је нелојална и велика конкуренција. У том смислу је потенциран
румски вашар као “велико зло” за занатлије. Закључено је да се у Руми 11.
августа 1889. године сазове збор свих занатлија Срема, који би
расправљао о овим проблемима. У одбору, који би требало да сачини
представку влади, били су: Ј. Серваци, С. Живковић, А. Шме, Вељко
Вилић. Такође, занатлије су покушале да заинтересују и Сабор за тешкоће
са којима су се суочавале и то преко посланика у Сабору, Румљанина
Васе Критовца. 811
А да је свака конкуренција била трн у оку занатлијама сведоче и
многобројне жалбе и притужбе упућиване локалним властима.
Тако је ситар Давид Бишоф тужио Марију удову Вугић и њеног сина
Виктора да су се неовлашћено и непријављено већ две године бавили
ситарским занатом. 812
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Казанџијска радионица Андрије Дугошевића из Руме
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Три румска месара су, по договору, дуже време диктирала цену меса
у граду, која је била већа него у другим местима. Након жалби грађана на
скупо месо, градоначелник Јован Ђуричић се неколико пута обраћао
месарима са предлогом да снизе цене, а нарочито Васи Теодоровићу, као
најстаријем и најмеродавнијем месару. Међутим, он му је одговорио: "Коме
је скупо месо, нека једе пасуља”. Нису помогле ни претње да ће довести
новог месара, као конкуренцију, који ће да спусти цене. Градоначелник је
остварио своје претње и у Руму довео “уредног и поштеног” калфу. Он је
обећао ниже цене меса, под условом да му се прибави довољно
муштерија, које ће се обавезати да ће две године код њега куповати месо.
Многи грађани су прихватили ову понуду. У питању је био месар Сава
Кристић, који је у заједници са Јоцом Петровићем извадио обртницу, и тако
стекао право да се бави овим занатом. Румски месари су се побунили,
тврдећи да је прекршен закон, док је у ствари само уведена конкуренција.
Након тога су и ова тројица месара спустила цене. 813
Због нелојалне конкуренције је и зидар Јозеф Кучера (Josef
Kutschera) тужио колегу Јозефа Ташнера (Josef Taschner) да преузима на
себе послове “веће градње”, иако нема дозволу за обрт. Као пример
наводи изградњу Штајнеровог магацина. 814

Печат зидара
Станковића
Имајући у виду хигијену у граду и бригу о здрављу грађана, румске
власти су донеле читав низ прописа који су били уперени против неких
занатлија, бар су они то тако доживљавали. Због тога се између румских
ћурчија и обућара, који су највише били погођени овим наредбама, и
Магистрата, половином 80-тих година XIX века, водио прави рат. Ћурчије
су сматрале да су погођене тиме што не могу да натапају, обрађују и суше
коже у свом дворишту. Кажу да коже добро очисте ван града, те их
стављају у “сепију”. То је једна смеса брашна, соли и мекиња у коју се сипа
чиста вода. То, потом, стоји 8 до 10 дана. Пошто је у води со, вода се не
усири, већ ускисне, што није штетно по здравље. На кожи нема меса, јер је
она већ очишћена ван града и зато нема ни труљења. Када се изваде из
813
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сепије, коже постају круте и нема говора да из њих иду штетна испарења.
У свим местима је дозвољено коже сушити у дворишту, када се изваде из
сепије, па што не би било и у Руми. Алтернатива је да подигну своје
радионице на пољу ван града или да се сасвим забрани овај занат. Траже
да изађе комисија и провери ове њихове наводе и потом укине наредбу. У
супротном, обратиће се Влади, са молбом да румске ћурчије изједначи са
истим у другим местима. Слично су поступили и обућари. Они су се
жалили да им није јасно шта смеју у својим двориштима да раде, а шта не.
Изражавали су чуђење што им се забрањује оно што ионако не раде. И
они носе коже ван града, скидају месо и длаку, а суве коже враћају у Руму.
Тако крте коже се стављају у “варницу”, где се посипају пепелом и кречом,
те налију водом. Оне тако стоје 14 дана. Пепео и креч “утамане све живо и
по здравље шкодљиво”. Кожа се затим обрађује “шишарком” која није
штетна за здравље. Такође прете селидбом изван града и обраћањем
Влади. 815
Један од најважнијих заната тога доба био је млинарски. У Руми је
1880. године радило 21, 1883. седам (?), а 1884. 23 самостална
млинара. 816 Они су имали своје “млинарске прописе” у 14 тачака, издате
1879. године. Према њима, за “терање” млинарства и градњу млина
требало је поднети пријаву (сходно Закону из 1872) Магистрату. Без
нарочите обласне дозволе није им било дозвољено да промене “жљеб,
навод, одпуст, брану, уставу, повисити или спустити ступу, главе и главне
даске, одводити воду, загатити поток или насипати обалу”. Млинар је
морао да удовољи жељи својих муштерија у погледу врсте брашна и да
пусти дотичног да остане у млину док се брашно не самеље. Уколико је
млин предвиђен само за млевење жита, млинар није смео да меље
кукуруз, затим, није смео да покварено (“жижљиво”) жито држи са оним
исправним да се не би заразило. Главничаво жито се није смело уопште
млети. Сваки млин је морао да има баждарену вагу, а мерење (“примање и
издавање”) на мерицу и примање “ђутуре” било је забрањено. Ушур је био
одређен на једну десетину… Прекршаји ових прописа су се кажњавали.
Сваки млинар је морао јавно да изложи ове прописе на видном месту. 817
Жито се млело у воденицама и тзв. сувачама. Воденице су биле
стациониране на три румска потока и имале су своја имена. Забележене
су: “Грчуша”, “Калајђуша”, сувласник Живко Јанковић из Руме,
“Ковачевица”, сувласници Лука Радић и Аца Селенић из Руме, “Соврица”,
Живко Јанковић и Мијо Чечковић, “Вујићева”, Живан Вујић и Љубомир
Маленковић, “Суботићева”, “Станишићева”, “Даљња Бадњача”, Стајићева”
и “Црногорчева” (у атару Јарка), све на Кудошу. 818 Затим ту су и воденице:
“Којчевца”, “Ковачевица, “Цигановица”, “Орловица” и “Швабуља”.
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Према плану Руме од 1864. године у месту је било десетак сувача и
то у следећим улицама: Стевановa (Вељка Дугошевића), Мала јарачка (7.
јула), Ивановa (ЈНА), на углу Ивановe и Кратке (ЈНА и Кратка), на углу
Стеванове и Врдничке (В. Дугошевића и Врдничка), Павловачкa,
Себастијанова (Иво Лола Рибар), на углу Павловачке и Себастијановe
(Павловачка и Иво Лола Рибар), Железничкa, Пинтеровићева (Пинкијевa)
и Гргурова (Партизанскa). 819
Половином седамдесетих година XIX века појавио се и први
паромлин у Руми. Отворио га је Мита Вуковић 29. јуна 1875. године. 820
Вероватно се ради о истом паромлину у Железничкој улици из 1895.
године, који је у закуп понудио А. Вуковић. 821
Нешто касније и Теодор Богдановић је почео да меље својим новим
парним млином. 822 Уз млин је убрзо дошло и парно купатило, које се
највероватније налазило на углу Ловринe и Пиварскe (Станка Пауновић
Вељка и Старопиварскa улицa). 823 Године 1900. Богдановић је одлучио да
прода овај паромлин, са свим зградама, као и парно и кадно купатило,
спојено са паромлином. 824

Печат паромилина
браће Риг
Франц Вилхелм пише да су после 1880. године браћа Ристер
изградила пивару и млин, који је најпре радио на водени погон, а почетком
века на пару. Нешто пре Првог светског рата (1912) и браћа Јохан и Антон
Риг су подигла млин на пару у близини Петровог двора. Претеча млина је
била једна воденица на Кудошу. У млину је радило 36 радника, који су
производили и јечмену прекрупу. Од млина је ишла пруга коју је користила
и Ташнерова циглана. 825 Међутим, у грађи се налази податак да су браћа
Ристер имала паромлин још 1884. године. Тада је Антун Буквић,
прегледајући њихов паромлин, установио неке неисправности које су
доводиле до већег притиска од дозвољеног. Пошто је тиме била угрожена
јавна сигурност, замољен је Магистрат да преко својих органа повремено
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Збирка ЗМР, копија плана Руме из 1864.
Споменица српске школе
"Застава", 1895, 197
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"Застава", 1879, 180
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"Застава", 1886, 193
824
"Браник", 1900, 25
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Franz Wilhelm, нав. дело, II, 69-77
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прегледа парни котао браће Ристер и да види да ли је неисправност
отклоњена. 826

Путна књига румског занатлије Леополда Мукахирна
Постоји податак да су и Пејачевићи крајем XIX и почетком XX века,
поред две циглане и пилане, имали и парни млин. 827
После смрти Фердинанда Ристера (1911) једанаест Румљана
образовало је удружење Румско паромлинско друштво и купило његово
имање. Трећину ове фирме су поседовали Антон Херцог, Јозеф Обер
(Josef Ober) и Антон Шме. Друштво је поседовало више кућа, канцеларија,
магацина и силоса. У Јарку, на Сави, налазили су се зграда, магацин и
силос. Након модернизовања у млину је радило 70 радника. 828 Године
1912. друштво је располагало млином од 60 коњских снага, два камена и
пет “валзни”, у коме се за 24 сата могло намлети 15.000 брашна. 829

826

ИАС, Магистрат…, 1886, кут. 5.605-6.599 (Рума, 25. септембар 1884)
Андрија Раденић, нав. дело, 71
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ИАС, Магистрат..., 1912, кут. 2.044-4.480 (кут. са 1911) (Рума, 23. јун 1912, No. 4.448)
827
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Пословна књига Јосипа Тангелмајера
Жупанијски извештаји скраја XIX и почетка XX века помињу један
паромлин у Руми са шест радника, који је добро уређен. 830
Архивска грађа, међутим, наводи податак о три паромлина у Руми
1912. године, од којих се један звао “Унион”. Поред Паромлинског друштва,
млин су имали фирма Штајнер и Весел (Steiner & Wessel) и Светозар
Спаић. Штајнеров и Веселов млин је имао 20 коњских снага, четири
камена и четири “валзне”, а за 24 сата је млео 17.000 kg брашна. Спаићев
млин је био јачине 20 коњских снага, са два камена и једном “валзном”,
који је за 24 сата млео 5.000 kg брашна. 831
Најстарија индустријска постројења у Руми датирају из
седамдесетих година XIX века. Подаци о томе налазе се у штампи. У
неколико наврата је 1870. године у "Застави" објављен оглас који
обавештава јавност да је у Руми основана “фабрика сирћета и винске
есенције и шпиритуса”. Потписници огласа су ортаци (Сима – п. а.)
Милутиновић и Мита Т. Јаковљевић. 832
830
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Касније се помиње једна “фабрика сода воде” у Руми, власника
Симе Ђорђевића. У то време, 1885. године, она је постојала “више од
једне године”, а пошто је пресељена у Главну улицу број 158, власник је
тражио дозволу за рад. 833 Фабрика сода воде у Руми се јавља и 1906.
године, када је њен власник, Ђока Марић, путем огласа тражио сталног
пословођу. 834
У току 1908. године у Руми је укупно било 10 фабрика, које су
запошљавале 160 радника. 835 Неке од њих су: “творница зејтина” Јована
Шевића, са три запослена радника 836, фабрика ципела, папуча, чизама,
опанака и “баканџи” Вељка Вилића 837 и Брендл и другови (Brendl & cо),
фабрика за производњу хемијско-техничких производа (лаштила за ципеле
– виксе), основана 1908 838.
Из нешто каснијег периода треба поменути и радионицу Марка
Миловановића, колара из Иванове улице. У опису његове радионице се
каже да је била “права фабрика”, са мотором на бензински погон,
моторним тестерама и другим најсавременијим алатом. 839 Ту су машинскотехничка радионица и фабрика нових машина Штајнера Л. и Тројана,
машинбраварска радионица Павла Тополског 840, и ливница гвожђа
Мартина Линцнера (Martin Linzner) из 1914. године. 841
Франц Вилхелм помиње да су пре Првог светског рата у Руми
радиле и: фабрика намештаја Шме и Хоршић, која је убрзо изгорела, а
обновила су је браћа Браун; Георг Херцог, ткач и хемичар по занимању,
отворио је фабрику сирћета, на површини од 472 ара, са годишњом
производњом од 144.000 литара сирћета и винског сирћета; У Михајловoj
улици (15. мај) бр. 28 постојала је фабрика “Messerschmiede Josef Janes”,
касније названа “браћа Јанес”, која је израђивала ножеве и запошљавала
од 17 до 25 радника; Фирст и Помермајер (Fürst & Pommermayer) су
производили лекове, боје, као и друге хемијске препарате; браћа Вагнер су
имала фабрику плавог камена, прву те врсте у Срему. Ипак, најзначајнија
је била винарија породице Херцег (Herzeg). Они су 1905. године купили
властелинске подруме (Земалко – п. а.) и ту сместила своју фирму.
Производили су ракију и ликере, а поседовали су винограде у околини
Врдника, Ирига и Јарка. Годишње су продавали 150.000 литара
флашираних вина, 2,4 милиона литара вина из буради, 300.000 литара
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ракије и ликера. Винарија је запошљавала 4 чиновника, 25 радника и 75
сезонаца. 842
Осим у сфери млинарства, парна машина, као тековина индустријске
револуције, била је и у функцији других делатности. Према жупанијским
извештајима с почетка XX века у румском срезу је 1900. године било 148
парних котлова, од чега 12 стабилних, 136 локомобилних. У индустријске
сврхе је коришћено 12, а у пољопривредне 136. 843 Десет година касније је
тај однос био следећи: 16 индустријских и 165 пољопривредних котлова,
од тога 18 стабилних, а 164 локомобилних 844, а 1912. 17 стабилних и 160
локомобилних и то 17 се користе у индустријске, 169 у пољопривредне, а
један у друге сврхе. 845
Иако су постојале и у ранијем периоду, циглане су крајем XIX и
почетком XX века биле једно од главних обележја растуће индустријске
производње. Биле су израз потребе богатијих људи да граде нове и
модерне куће и друге објекте.
Први подаци о приватним цигланама у Руми потичу из 1880. године,
када је циглану поседовао трговац Сима Милутиновић. Две године касније
још један трговац, Стеван Т. Јаковљевић, добио је од Магистрата дозволу
да подигне циглану у Руми. Била је смештена на простору Содола, између
кућа Мите Т. Јаковљевића и Андрије Кулића, а у близини власникових
суседа Панте Шашића и Уроша Савића. Услови за добијање дозволе су
били да циглана не сме пећи више од 50.000 цигли и да мора да буде бар
два хвата удаљена од пољског пута и раздвојена каналом од њега.
Циглана је била од тврдог материјала, покривена црепом и осигурана од
ватре. Планирана је производња од 40.000 цигала. 846
Тоша Богдановић је подигао циглану још 1883. године у Борковачкој
долини (данас при крају Орловићеве улице), а 1884. је тражио дозволу за
циглану на плацевима број 3.909, 3.910 и 3.911, која је морала да буде 50
метара удаљена од најближе куће. 847
Године 1886. Јосиф Штајнер, члан фирме Штајнер и Весл тражио је
дозволу за производњу опеке и црепа на катастарским честицама 1.5981/2
и 1.5991/2. Требало је да пећи буду попут пољских, а циглана од најближе
куће у Мађарскoj улици (Августа Цесарца) бр. 10, удаљена 60 метара.
Приликом увиђаја је констатовано да се такве ложе сламом, те је реална
опасност од ватре, јер се дим спушта. Савет је да се подигне већи
димњак. 848 Почетком века Штајнер и Весл су поднели захтев за изградњу

842

Franz Wilhelm, нав. дело, II, 69-77
Жупанијски извештај, год. 1900, 418
Жупанијски извештај, год. 1910, 356-357
845
Жупанијски извештај, год. 1912, 290
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ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200 (Рума, 8. јун 1882)
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 903-2.140 (записник од 8. марта 1884, Nо. 1.593)
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ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 801-1.770 (записник са увиђаја од 22. фебруара 1886)
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844
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нове парне циглане на општинским лединама, на истом месту где се данас
налазе њихове “цигљарске фуруне”, што је одбијено. 849
Током XIX и почетком XX века циглу су пекли Васа Војновић 850, Д.
Пегонић (основана 1901) и Ђура Стајић 851.
Из године 1893. постоји једно сведочанство, издато на захтев
Штајнера и Весла, којим Магистрат потврђује да у трговишту Рума постоји
осам циглана, које се баве производњом цигле и црепа. Пет циглана се
налазило на земљишту власника, а три на општинском. Све су плаћале
општини 64 новчића на сваких 1.000 комада цигле или црепа. 852
Постоји и један списак произвођача черпића на општинском
земљишту у периоду 1911-13. године. То су били: Дара Палаић из
Јеленачке улице, Мартин Кун из Нове Хрватске, Јосип Нагл из Кулићеве,
Марија Клеић из Нове Хрватске, Стева Штимац из Реметске, Јосип
Дајчман (Josef Deutschmann) из Краљевачке, Петар Јенеј, из Краљевачке,
Паја Палаић, из Нове Хрватске бр. 2, Михаел Јос (Michael Joos) из Нове
Хрватске бр. 10, Петар Гајер (Peter Geier) из Кулићеве бр. 24, Божа Столић
из Содола, Марко Јаковљевић из Јеленачке бр. 9, Мартин Шме (Martin
Schmee) из Нове Хрватске бр. 22, Миша Михајловић из Содола бр. 14,
Петар Питок из Реметске бр. 12, Мартин Шулц (Martin Schulz) из Реметске
бр. 1, Стеван Томашевић из Криве и Никола Штимац из Реметске. 853
Те 1911. године капацитет свих циглана у Руми је био око 2.000.000
цигала. 854
Вероватно најпознатији циглар у Руми почетком XIX века био је
Стефан Ташнер. Према једном извору, он је 1911. основао своју циглану и
запошљавао 40 радника у сезони. 855 Вилхелм, напротив, пише да је
Ташнер већ 1910. године купио од Властелинства 27 ланаца земље и
саградио циглану 1910. године. Годишња производња циглане износила је
3 милиона комада цигала, бибер црепа и клинкера (јако печена опека).
Циглана је израђивала и бетонске цеви и плоче, а касније и шамотне опеке
за пећи. 856 Исте године се у штампи помиње и његова “Прва сремска
творница цементних плоча и бетонске робе у Руми” смештена у Ивановој
улици (ЈНА) бр. 100. 857
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ИАС, Магистрат..., седнички записи, 20. новембра 1902.
ИАС, Магистрат..., 1890, кут. 3.501-5.000
851
Др Мира Колар – Димитријевић, нав. дело, 267
852
ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292 (Рума, 7. децембар 1893)
853
ИАС, Магистрат..., 1912, кут. 5.481-7.611 (кут. са 1913)
854
Др Мира Колар – Димитријевић, нав. дело, 267
855
Др Мира Колар – Димитријевић, нав. дело, 267
856
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 69-77
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"Радикал", 1910, 23
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Рачун зидара Јозефа Ташнера из Руме
Једно од најактуелнијих питања у румској индустрији уочи Првог
светског рата било је везано за изградњу кланице, односно, фабрике
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саламе. Из године у годину заступство је понављало да је неопходно
изградити савремену кланицу, јер је стара веома трошна и застарела. 858
О томе је писао и “дошљак” Звонко Ербежник, дајући савете за њену
изградњу. Предлагао је да се она сагради ван града, уз поток, близу
железнице, канализационе мреже, јавне расвете, али и вашаришта, тј.
сточне пијаце. Требало би да ради на принципу парних котлова. 859
Што се тиче фабрике за прављење саламе и прераду свињског и
говеђег меса, то је била идеја др Жарка Миладиновића. Разлози за њено
оснивање су били, између осталих, близина железнице, добри путеви,
велик промет људи, робе и стоке, која се, у том случају, више не би
морала лиферовати за Беч и Пешту. Била би то прва фабрика те врсте на
територији Славоније. Тим поводом су се јављали многи стручњаци,
оправдавајући и подржавајући ову идеју, јер је велика потражња за овом
врстом робе. У фебруару 1910. године одржан је у Руми састанак поводом
оснивања фабрике саламе. Сви присутни су једногласно подржали овај
пројекат и образован је одбор за његову реализацију. У њега су ушли:
Жарко Миладиновић, Јоца Грујић из Ирига, Лаза Врачарић из Јарка,
Максим Кузмановић из Вогња, инжењер Гојко Дамјанов, Сава Суботић,
Андрија Дугошевић, Бранко Спајић и Јован Максимовић. Констатовано је
да је то и национална ствар, јер, иако је трговина у Руми “у српским
рукама”, Немци све више доводе омладину из иностранства и подстичу
развој индустрије. Имају фабрику сапуна, парни млин, новине и књижару,
новчани завод... Зато са овог састанка поручују – “прихватимо утакмицу и
оснујмо фабрику”. Одбор је почео да прави предлог за оснивање фабрике
и припрема сазивање једне шире конференције на ту тему. Појавили су се
и први приложници. Један грађанин је уложио свој новац код Српске
привредне банке на уложну књижицу под називом “Српска фабрика
саламе у Руми”. 860
Ипак, фабрика саламе, као и још неки велики планови Румљана,
нису реализовани.
У привредну активност је сврставано и штампарство. Прве вести о
покретању штампарије у Руми потичу из октобра 1880. године, када је
Андрија Вагнер (Andria Wagner), штампар из Руме, поднео молбу Жупанији
за отварање подручне штампарије у Руми, у кући бр. 5 *. 861 Нема података да
ли му је молба услишана, али следеће године (1881) исти штампар пише
Магистрату ради дозволе да отвори књижару, овај пут у кући број 18 **. 862

858

Жупанијски извештај, год. 1907, 249; Жупанијски извештај, год. 1908, 185, 243
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*
То је била друга кућа од властелинског двора у Главној улици.
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ИАС, Магистрат..., 1880, кут. 1.001-2.500 (Вуковар, 28. октобар 1880)
**
Кућа бравара Брендла, а данас прва кућа од зграде старе општине у Главној улици.
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ИАС, Магистрат..., 1881, кут. 1.201-2.750 и седнички записи од 4. априла 1881.
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Огласи румских привредника
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Убрзо се у Руми појавио још један штампар. Милан Ђорђевић је у
септембру 1882. године добио дозволу да, заједно са својим братом
Митом, отвори штампарију у кући Самуела Швелбла бр 91 ***. Њихова
штампарија се звала “Браћа Ђорђевић”, а престала је са радом априла
1884. године. 863
Новембра 1886, Вагнерову “књиговезачку радњу” у кући бр. 77 ****
преузео је педесеттрогодишњи Мирко Матичевић. Његов пословођа је био
Андрија Вагнер. Мирко Матичевић се повукао из посла 1888. године, а
штампарију, књиговезницу и књижарску трговину је одмах преузела Ана
Вагнер (Ana Wagner), заједно са пословођом Андријом, и то у кући број
110, на Старом вашаришту. 864
Почетком XX века у Руми су основане две нове штампарије. Једна је
била она немачка, Роберта Венингера (Robert Weninger), а друга српска,
Ђорђа Петровића. Петровића је у Руму довео Жарко Миладиновић,
предложивши му да ту, а не у Митровици, како је овај намеравао, оснује
своју штампарију. Он је то и учинио 1902. године. 865
Активност румских привредника била је запажена и ван Руме.
На светској изложби у Бечу 1873. године Пејачевићи и извесни
Поповић из Руме изложили су своју ”шиљерицу” (вино рампош). 866 На
гласу је била и сремска шљивовица, која је одликована на међународној
изложби у Бечу 1894. године. 867
Такође, на “господарској изложби” у Осијеку, 14. фебруара 1890.
године, одликовани су Властелинство, школа за женски стручни рад, "Обћа
пучка девојачка школа" и Јосип Серваци. Сви су добили дипломе и
медаље. 868
На миленијумској изложби 1896. године било је излагача и из Руме.
У павиљону Хрватске и Славоније је изложена повеља Франца I румским
занатлијама из 1818. године, као и печат овог цеха из 1822. године.
Запажени су били и Румљани – лимар Иван Крчмар и Јосип Цистлер (Josef
Csistler). Први је изложио шмрк од лима, а други справу за сејање кукуруза
и кошење траве. 869

***

Данас је то прва кућа до зграде Завичајног музеја Рума у Главној улици
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 3.441-4.874 (Рума 19. септембар 1882)
****
Кућа трговца Васе Максимовића, а данас парохијски дом у Главној улици.
864
ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 3.601-4.401 (Рума, 27. јуни 1888, Nо. 3.938 и 3.951)
865
Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 11. август 1940.
866
"Застава", 1873, 104
867
Извешће за 1896, Вуковар, 1897, 535
868
ИАС, Магистрат..., седнички записи од 30. априла 1890.
869
"Сриемске новине", 1896, 54 и 56
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Трговина

Сама чињеница да се уз назив града редовно писало и “трговиште”
говори о улози ове привредне активности у Руми. Са годинама, а нарочито
развојем привреде у другој половини XIX века, значај трговине је још више
порастао. Знатан подстрек за развој трговине представљала је изградња
пруге Загреб – Земун, која је пролазила и кроз Руму. Домаћа радиност и
занатлијски производи локалних занатлија већ одавно нису могли да
задовоље све профињенији укус Румљана, нарочито оних богатијих. Стога
су улогу снабдевача најразноврснијом робом на себе преузели румски
трговци. На румском тржишту се тада појављују крупни трговци – гросисти,
и то махом странци, који су овде видели солидно тржиште за своју робу.
Њихова појава је угрожавала опстанак ситнијих трговаца, нарочито
српских, који су деценијама уназад успешно пословали. Било је и трговаца
који нису имали стално место боравка у граду, нити сопствене радње, већ
су робу продавали на суботњим пијацама и годишњим вашарима. И даље
је најзаступљенија била трговина на мало, дућанска и ситничарска
трговина. Додуше, Рума је ипак била много познатија по трговини на
велико, нарочито стоком, житарицама и воћем. То је била главна извозна
роба из ових крајева. Стока се највише извозила у разне крајеве Угарске и
у Аустрију.
Пијачна трговина се одвијала у Главној улици, у центру насеља. На
месту данашње пијаце (тадашња Старопиварска улица) обављала се
продаја живине. Житна пијаца се налазила на крају Ивановe улице (ЈНА),
на Старом вашаришту, где су се продавали јагањци и дрва за огрев, док је
за вашар био резервисан простор између путева који су водили у Инђију и
Пећинце – Ново вашариште или “Брег”.
Највећи број трговаца, нарочито крупних, били су припадници српске
националности и посрбљених Цинцара. Румски Немци су се у знатно
мањој мери бавили трговином. Трговачки сталеж у целини је био носилац
грађанских тенденција, али и значајан фактор у буђењу националне свести
сопствене нације. Зато су многи трговци били политички ангажовани директно, или су финансијски помагали одређене политичке опције.
Поред трговине, као основног занимања, румски трговци су узимали
у закуп крчме, меснице, воденице, вашаре и пустаре, како у Руми, тако и у
околним селима. Користећи своја трговачка искуства успевали су да тако
стекну додатан профит. Такође, јављали су се и у улози поверилаца,
позајмљујући новац уз одређену камату.
Према жупанијским извештајима може се стећи увид у бројчано
стање трговаца у Руми и румском срезу. Као илустрацију доносимо пресек
стања из половине деведесетих година XIX века.
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Године 1894. у румском срезу је пословало 86 трговаца, један
трговачки чиновник и 10 трговачких помоћника. У самој Руми је било 77
трговаца, 12 чиновника, 30 помоћника и 19 шегрта у трговини. 870 Годину
дана касније у срезу је било 92 трговачке радње, а у Руми 78. 871

Рачун трговине Јована М. Максимовића
Што се тиче Срба, ситничарском трговином се бавило 48 трговаца,
мешовиту робу је продавало њих 5, шпецерајску 8, мануфактурну 9,
галантерију 1, конфекцију 2, гвожђарску 3, кожарску 1, грађара и брашнара
по 2, житом је трговало 4, намештајем 1, што је укупно износило 86
трговаца. Рума је према овом попису била на првом месту у Срему.
Процентуално, међу трговцима у Руми је било 49,5% Срба и 31%
Немаца. 872
Трговци су одраније имали своја неписана правила понашања на
тржишту и у међусобним односима. За прекршаје кодекса понашања
плаћале су се прописане казне, и што је још горе, губиле су се муштерије.
И поред свега, стално су тињали сукоби, како међу самим трговцима
(нелојална конкуренција), тако и између трговаца и њихових помоћника и

870
871
872

Жупанијски извештај, год. 1894, 426
Жупанијски извештај, год. 1895, 433
Радослав Марковић, нав. дело, 12-13
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ученика, који су се понекад осећали израбљеним и обесправљеним
тадашњим крутим правилима унутар струке.
Како је већ речено, свака појава страних трговаца у Руми била је
праћена отвореним незадовољством домаћих. Међу многобројним
реакцијама издвајамо ону из 1890. године, када су румски трговци Петар
Мијуц, Теодор Петковић, Јован Марковић, Младен Јанковић и Филип
Филиповић захтевали од локалних власти да се странцима забрани
продавање робе. 873
Румски трговци су одувек били веома непријатељски расположени
према појави која се уобичајено називала “кућарење”. Носиоци овог вида
трговине су углавном били Јевреји, који су путујући из места у место, и од
куће до куће, продавали робу коју су са собом носили. Том приликом нису
плаћали никакве дажбине држави, што им је омогућавало да буду
конкурентнији са ценом у односу на дућанске трговце.
Након многобројних жалби трговаца, представком од 17. јула 1882.
уследила је забрана “кућарења”. Ипак, ова забрана је мало ублажена у
наредним годинама. Наиме, лекар Мавро Фишер, и сам Јеврејин, у свом
писму од 15. септембра 1883. године залагао се против потпуне забране
кућарења, јер то није поштено “према потребама купаца” и предлoжио је
ограничавање овакве трговине, осим за “сечену робу”. Тако је наредбама
из 1883. и 1885. године кућарење дозвољено на три дана од добијања
дозволе, и то сваких шест месеци. Такође, овим трговцима и занатлијама
(брусачи, стаклари и други) дозвољено је да похађају вашаре и суботње
пијаце. 874
Године 1895. издато је само 26 кућарских дозвола, уз напомену да
се на “кућарце пази будним оком, јер својом лошом робом праве штету
солидним трговцима и заваравају неуко житељство”. 875
Полемика између српских и јеврејских трговаца пунила је листове
тадашње штампе. Српски лист "Застава" је неко време водио праву
кампању против јеврејске фирме “Штајнер и Весел”. Помињале су се разне
неправилности и преваре с њихове стране. Нарочито је на мети била
њихова вага, која је, како је то доказало и “поштанско баждарско звање”,
мерила 19 литара више. 876 Ту су и случајеви двојице Јевреја: Рајмона,
бившег машинисте паромлинског друштва, осуђеног због преваре на ваги,
као и трговца M. Б. Розенфелда (Rosenfeld), осуђеног због препродаје
непријављене робе. 877
Ипак, најбројније су међусобне притужбе трговаца, без обзира на
националност. Тако се Јован Ђорђевић жалио на трговца Јоцу
Богдановића, који је имао право да продаје само пиће у запечаћеним
873

ИАС, Магистрат…, 1890, кут. 8.001-8.800 (кут. за 1891)
ИАС, Магистрат…, 1885, кут. 1.501-2.000
875
Жупанијски извештај, год. 1895, 434
876
"Застава", 1895, 22, 49, 187-189, 19
877
"Застава", 1895, 49 и 1906, 149в
874
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флашама, “а донео је Бечко пиво и продаје га”. Ђорђевић је од Магистрата
тражио да конфискује залихе овог пива, јер то наноси штету његовој
легалној продаји. 878
Трговина алкохолним пићем је изгледа била најпогоднија за разне
малверзације, које су бележене чак и у званичним годишњим извештајима
Сремске жупаније. Године 1900. у румском срезу су констатована два
велетрговца која су продавала патворено вино и четири гостионичара која
су га точила 879, а две године касније пред суд су, због истог прекршаја,
изведена два велетрговца и два гостионичара из Руме. 880

Меморандум радње Милана Рајаковца
Да би очували стечени положај на тржишту и победили конкуренцију,
румски трговци су 1873. године основали Прву обртну задругу, која је
878
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880

ИАС, Магистрат…, 1881.
Жупанијски извештај, год. 1900, 281
Жупанијски извештај, год. 1900, 277
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почетком XX века окупљала око 160 трговаца разних профила. Њихов
предлог из 1877. године о затварању дућана свецима и недељом, што би,
између осталог омогућило трговачким помоћницима да похађају школу
недељом, остварен је маја 1885. године. 881 Румски трговци су тада донели
одлуку да дућани, од маја до августа (и август) недељом буду затворени
од три сата по подне па до понедељка ујутру. У име трговаца одлуку су
потписали Јефта Остојић, Васа Максимовић и Никола Ђуришић. 882

Рачун трговине "М. Критовац и синови"
Што се тиче промета робе, румска трговина је била најзапаженија
када се ради о трговини стоком, и то коњима.
881
882

"Застава", 1877, 80
ИАС, МАгистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000 (записник од 23. априла 1888)
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Према жупанијским извештајима 1898. године, у румском срезу је
продато 1.363, а купљено 455 коња, а 1900, продато је 1.354 (од тога 30 у
иностранство), а купљено 535 коња (2 у иностранству) – те године је
неколико стотина коња продато Енглезима. Коњи су продавани по цени
око 700 К по комаду, а лиферовани су у Будимпешту, Беч, Берлин, Србију,
па чак и у Јужну Африку. 883 За друге врсте стоке помињемо 1912. годину,
када је продато 231 говедо и 6.626 свиња. 884
Жито из Руме је одлазило у Будимпешту, Беч, Ријеку, Сисак,
Босну..., а 1900. године је извезено 200.000 метричких центи жита. 885
Промет је нагло повећан после успостављања железничког
саобраћаја на релацији Београд – Загреб и Рума – Кленак (до реке Саве),
када су се стока и житарице навелико утоварале на железничкој станици.

Рачун трговца Симе
Милутиновића

883
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Жупанијски извештај, год. 1898, 319; Жупанијски извештај, год. 1900, 283, 332, 340
Жупанијски извештај, год. 1912, 235
Жупанијски извештај, год. 1900, 336, 340
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Посебан значај за развој трговине у Руми имало је оснивање румске
филијале добротворног друштва "Привредник" и Српске трговачке
омладине за Руму.
Друштво "Привредник" је основано 23. септембра 1897. године у
Загребу, као српско привредно друштво, с циљем да “честиту, сиромашну
и одабрану српску децу” са села шаље на занате и трговину, уз помоћ
добротвора и пријатеља друштва. Прикупљање деце се одвијало преко
повереника, који су водили бригу о њима, све док ова не постану
помоћници. Све активности друштва су почивале на приватној
иницијативи. "Привредник" је у Руми, за 40 година рада (до 1939) сместио
преко 600 ученика, и то 140 на трговину, а 460 на занате. Први повереник и
дугогодишњи председник "Привредника" за Руму био је познати румски
трговац Вића Грујић *. Поред њега, велики донатори овог друштва били су
трговци Јован Ђуричић – Биорац, Вељко Вилић и Сима Милутиновић, који
је тестаментом имање од 65.000 круна оставио "Привреднику". 886
Иако се у званичним документима наводи да је Српска трговачка
омладина у Руми основана 1907. године, изгледа да је неки вид
организовања српских омладинаца у трговачкој струци под тим именом
постојао и раније. О овом удружењу говоре и неки документи из тог
периода. Из 1896. године датира један апел одбора “трговачке омладине”
за помоћ у организовању излета у недељу 9/21. јуна. 887 Ту је и позив
“трговачкој омладини” на састанак 11. маја 1906. године поводом
организовања “мајалиса”. Следе потписи више десетина позваних лица. 888
И лист "Застава Српске трговачке омладине" у Руми помиње да је
ова задруга постојала “у срцима” младих Срба трговаца још осамдесетих
година XIX века, али да “несретне политичке прилике нису допуштале да
се тај идеал оствари”. Ипак, крајем XIX века, одмах после Новог Сада, и у
Руми је основана Српска трговачка омладина. 889
Неки од најзаслужнијих за оснивање Српске трговачке омладине у
Руми били су: румски трговац Ђока Жигић, дугогодишњи председник
Омладине, учитељ Душан Поповић, дугогодишњи управник омладинске
*

Вићентије – Вића Грујић, родио се у Иригу 1866. године, где је завршио основну школу. У
Новом Саду је уписао Мађарску гимназију, а после првог разреда је дошао у Голубинце,
своме деди. Брат га је послао за шегрта у Нови Сад. По изучавању заната одлази у
Панчево, враћа се у Н. Сад, а затим одлази у Дебрецин. Са 20 година је преузео радњу Паје
Савковића у Голубинцима. У Руму долази 16. новембра 1890. године, након одслужења
војног рока. У Руми је основао самосталну радњу. Био је активни члан "Привредника" и
"Привредниковог" патроната, међу оснивачима Српске трговачке омладине и сарадник у
Првој српској занатлијској задрузи и другим културним, сталешким и националним
установама. Пријатељевао је са Змајем, Милетићем и Јашом Томићем. Одликован је
орденом Светог Саве IV степена. (Димитрије Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости,
"Дан", Нови Сад, 5. јул 1939)
886
Димитрије Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 13. август 1939.
887
Збирка ЗМР, инв. бр. 431
888
Збирка ЗМР, инв. бр. 65
889
"Застава Српске трговачке омладине", бр. 1, 27. и 28. мај 1934.
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трговачке школе, Вељко Вилић, Данило Удицки, Бранко Спајић *, Вића
Грујић, Сава Крстић и други. 890
Друштвена правила су написана 1913, а одобрена су 18. фебруара
1914. године. Писао их је “добар српски омладинац” Милан Вујин из Руме.
Према њима, друштво су чинили редовни, потпомажући и почасни
чланови, као и утемељивачи и добротвори. Циљ је образовање чланова у
струци и помоћ у “болести и нужди”. Друштвени органи су били: главна
скупштина, управни одбор, председник, потпредседник, секретар и
благајник… Привремени председник био је Ђока Жигић, привремени
секретар Младен Радаковић, а привремени одбор су сачињавали Милан
Вуин и Јован Ђорђевић. Празник Духови била је слава друштва. 891
Први покушаји да се оснује “књижница и читаоница” Српске
трговачке омладине у Руми датирају од 1912. године. То је предложио
тадашњи члан управног одбора Вића Грујић, али се то није могло
остварити због материјалних разлога. Ипак, убрзо се појавила установа
под именом Српска читаоница. Исте године Трговачка омладина је
послала помоћ од 107 круна за Српско-црногорски црвени крст. Због тога
је 3. јануара 1913. била забрањена, наређењем Краљевске котарске
управе. Међутим, крајем 1913. поново је наставила са радом до Првог
светског рата, када јој је био онемогућен рад. 892
Српска трговачка омладина је имала и своју болничку задругу, која је
12/25. јула 1886. године одржала прву главну скупштину. Присутни су били:
Мита Ђорђевић, варошки секретар, послан од стране обртничке области и
још 16 чланова задруге. Председник болничке задруге био је трговац
Никола Живковић. 893 Задруга се огласила у мају 1907. године, када је
преминуо “млади трговац” Петар Дамјановић. Он је, иначе, у младости, уз
Милана Вуина, потписника овог позива, био у редовима оснивача задруге и
увек се одазивао када је требало помоћи трговачкој омладини. 894

*

Бранко M. Спајић је рођен у Руми 1875. године, где је завршио основну школу. Трговачке
науке је изучавао у Бечу. Као омладинац је сарађивао у листовима “Голуб”, “Споменик”, а
касније у “Трговачким новинама”, “Застави”, “Србобрану” и “Радикалу”. Био је председник
Српског певачког друштва у периоду 1896-98, а 1905. године је учествовао у оснивању
српског Сокола, у коме је касније био члан управе и старешина. Године 1907. га налазимо
међу оснивачима Српске трговачке омладине, чији је секретар. Приликом Земаљске
пчеларске изложбе у Руми 1909, учествовао је у уређењу једног одељења и за то добио
златну медаљу. Због своје националне делатности је прогањан у време Првог светског
рата. После рата (1922) покренуо је “Румске привредне новине” и “Сремски гласник”.
Оснивач је Српског трговачког удружења и председник Српске трговачке омладине, чијој је
библиотеци даровао преко 600 књига и 3.000 свезака часописа. Одликован је орденом
Светог Саве IV степена. Стрељан августа 1941. у Загребу. (Димитрије Б. Спајић, Рума и
Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 07. јул 1939)
890
"Застава Српске трговачке омладине", бр. 1, 27. и 28. мај 1934.
891
Збирка ЗМР, инв. бр. 66
892
"Правда", 10. јун 1933, бр. 10.270
893
"Застава", 1886, 116
894
Збирка ЗМР, инв. бр. 68
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Прва и последња страна правила Српске трговачке омладине у Руми
Из сличних разлога као Српска трговачка омладина, 1907. године је
утемељена и Омладинска трговачка школа. На иницијативу Виће Грујића и
258

адвоката Стевана Добричића у Руми је 9. октобра 1907. године изабран
одбор, са циљем да изради нацрт за Омладинску трговачку школу Српске
трговачке омладине. Појавили су се и људи који су се понудили да
бесплатно предају. Међу њима су били: Бранко Марковић, књиговођа
Српске штедионице, Михајло Берберина, књиговођа Српске привредне
банке и “свесни Срби учитељи” а нарочито Душан Поповић. У два разреда
школе изучавали су се следећи предмети: српски језик, трговачки рачун,
географија,
трговачко,
менично
и
стечајно
право,
трговачка
кореспонденција, трговачко књиговодство, познавање робе и лепо
писање. 895 Сврха школе је била стручно образовање и усавршавање у
трговини младих српских трговаца, како у том погледу не би заостајали за
другим народима. Неки од најзаслужнијих су били дугогодишњи
председник омладине, румски трговац Ђока Жигић, Душан Поповић,
дугогодишњи управник Омладинске трговачке школе, Вељко Вилић,
Данило Удицки, Бранко Спајић, Вића Грујић, Сава Крстић и други. 896
Још од раније, Рума је била позната по великом броју угоститељских
радњи (крчми, гостоница, свратишта...). Године 1879. радиле су 54
гостионице, и то: у Главној улици – 29, Стевановој (В. Дугошевић) – 3,
Михајловој (15. мај) – 2, Ивановој (ЈНА) – 4, Железничкој и Јарачкој (А.
Стојковић) – 10, Ловриној (СПВ) – 2, Иришкој – 1 и Старој Руми – 1. 897
Године 1886. постојала је 41 гостионица 898, а 1893. било их је 40, плус још
9 тзв. вашарских крчми. 899
Колико је овај вид трговине био распрострањен међу Румљанима
говори и податак да је 1890. године било 51 лице, од којих 15 трговаца,
који су тражили дозволу за точење пића у општини Рума. 900
Крчмарењем су се бавиле и жене. Међу крчмарицама 1880. године
су биле: Јулија Бем (Julia Böhm) - имала је крчму у кући бр. 7, Ката
Карачањ бр. 106, Јулијана Хардон (Juliana Hardon) бр. 554, Ана Белик бр.
291, Марија Бајаловић бр. 688, Ева Димитријевић бр. 144, Ана Поповић бр.
895

"Трговачке новине", Нови Сад, бр. 40, 1907.
"Застава Српске трговачке омладине", бр. 1, 27. и 28. мај 1934.
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ИАС, Магистрат..., 1879, док бр. 417
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ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 1.735-2.800
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ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 401-1.700
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ИАС, Магистрат..., 1890, кут. 3.501-5.000 (Вуковар, 18. јул 1890)
То су били: Фолтман Х. А, посластичар, Сима Милутиновић, трговац дрвима, Перо
Крагујевић, оврховодитељ, Паја Андријевић, Мита Т. Јаковљевић, Мита Дудић, Хуго
Ристер (Hugo Riester), Перса Јовановић, Максо Швелбл, Берта Хампфогел (Berta
Hampfogel), Јоца Богдановић, Хуго Фишер (Hugo Fischer), Никола Ђуришић, Мита Спајић,
Душан Бајловић, Пера Кошутић, Леополд Вурштер, Фрањо Чернолка, Ана Вуковић, Јован
Михајловић, Саво Кошчићарић, Јулија Хардон, Нико Михајловић, Јован Ђорђевић,
Драгутин Бадер, Никола Белић, Тошо Матић, Антун Шме, млађи, Ката Радојевић, Васо
Михајловић, Никола Вукин, Јулија Георгијевић, Перо Панајотовић, Аугуста Вурштер
(Augusta Wurstr), Мато Жебетић, Ђоко Момчиловић, Андро Вурштер, Јулија Јовановић,
Радивој Мирковић, Антун Кампл (Anton Kampl), Перо Нинковић, Ката Јаковљевић, Алберт
Клајн (Albert Klein), Тереза Хоршчић, Богољуб Божић, Јелена Андријевић, Мојсило Ћирић,
Драгиња Теомировић, Венделин Руп (Wendelin Rupp), Драгутин Шуберт (Karl Schubert),
Милица Михајловић
896
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119, Драга Теомировић бр. 688, а три године касније (1883) само 6:
Бајаловић, Белик, Хардон, Ана Вуковић, Катица Радојевић и удова Шмит
(Schmidt). 901

Одлука о додели
права крчмарења
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 303-900
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Кафане су биле места у којима се одвијао највећи део друштвеног
живота града. У њима су се одржавали политички скупови, састанци
друштава, беседе, предавања, игранке, забаве (посела)...
Ипак, највећи део сачуване архивске грађе се односи на спорове
гостионичара са градским властима.
Панајотовић и синови, власници гостионе “Код гвозденог човека”
жалили су се Магистрату 1881. године на трговца Јована Ђорђевића, који
је од властелинства закупио регално право точења пића, а затим га њима
дао под закуп, како је то била вишегодишња пракса. Међутим, пошто су се
њихови међусобни односи погоршали, Ђорђевић је у јавности почео да
прича да ће им 1. новембра 1881. године затворити гостиону, пиће
конфисковати и њих прогласити за кријумчаре. У томе, како каже, има и
помоћ Магистрата. 902
Јован Ђорђевић се 1883. године жалио на одлуку Магистрата, по
којој у року од 24 сата мора да отвори властелинску гостиону “Код црног
орла”, коју је узео у закуп, као регално право. Међутим, он је ову гостиону
дао у подзакуп Николи Ђорђевићу и тако сматра да није надлежан за
реализовање ове одлуке. 903
Крчмар Никола Гашпарац је оптужен да се у његовој крчми “Код
Крањице” за Нову годину (12. јануар 1884.) свирало без дозволе. Он се
бранио да је само неколико момака “из глазбе господина Прајза” из Руме
одсвирало пар песама и одмах отишло. Исти случај се десио и у крчми Ане
Белик, али се због тога нико није бунио. 904
Гостионичари Карл Бадер и Јулијана Хардон су 1888. године писали
Магистрату реагујући на његову забрану одржавања игранки у
гостионицама. Они, додуше, признају неопходност неке врсте ограничења
ове врсте забаве. Схватају да је забрана уведена јер се ранијих година
показало да омладина после оваквих игранки није способна за рад,
нарочито у време жетве. Међутим, они уверавају Магистрат да она
омладина, којој су забрањене игранке недељом и празницима, сигурно не
иде кућама чим се смркне, већ у мањим групама “потајно лармају” по граду
и то дуже него што траје игранка. Такође, у садашњим лошим пословним
околностима, и при великим порезима, њихови послови иду све лошије, а
једини издашнији приход доносе игранке. Од тога штету трпи и општина.
Зато сматрају да би ова забрана требало да се примењује само у
нарочитим околностима, а не редовно и увек. Успут додају да у њиховим
локалима није било ексцесних ситуација и још једном моле да се у њима
дозволи музика. 905
Један од најважнијих угоститељских објеката у Руми је била стара
властелинска гостионица, односно “Код орла”. Она је од раније издавана у
902

ИАС, Магистрат…, 1881, кут. 1.201-2.750
ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 951-1860 (Рума, 11. март 1883)
904
ИАС, Магистрат…, 1884, кут. 903-2.140
905
ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000 (Рума, 1. август 1888)
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закуп другим угоститељима и трговцима, а њу је деценијама држала у
закупу породица Клајн. Алберт Клајн је често био у спору са општином
између осталог што је 1886. године држао столове на тротоару испред
своје кафане и тиме, по мишљењу општине, иритирао грађане. Он се
бранио да је дозволу за постављање столова преко лета на тротоару
добио из Загреба. 906 Такође, 1884. године кажњен је са 25 форинти због
продаје поквареног пића. 907

Двориште хотела “Орао” почетком XX века
“Несретно свратиште” Клајна било је на лошем гласу и због честих
смрти које су се дешавале у њему. У последњих десет година (од 1891) ту
се догодило пет случајева напрасне смрти. На концерту Немачког певачког
друштва, девет година раније, када је након концерта ушао у собу у 2 часа
ујутру, умро је краљевски котарски судија Бишћан. За вашар 1895. године,
ту је умро вуковарски месар Милан Пауновић из Винковаца. Идуће године
је умро трговачки путник Миша Максимовић из Новог Сада. Годину пре
тога, играјући “калабриас”, хотелијер Адолф Клајн (Adolf Klein) је, након
што је изгубио једну “реконтру”, изашао на двориште, ушао у собу и
напрасно умро. Последњи такав случај се збио 16. марта 1901. године, а у
овом објекту је умро и поджупан Драгутин Брнић, и то у истој соби где је
пре девет година умро његов побратим Бишћанин. 908
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ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 801-1.770 (Загреб 23. април 1886)
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 903-2.140
"Сриемске новине", 1901, 30
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Слику о трговини на мало, која се одвијала у граду и околини,
најбоље илуструју огласи румских трговаца у тадашњој штампи и
закључци донети на седницама градског заступства:
- M. Критовац 1869. године тражи практиканта или шегрта за
шпецерајску трговину под условом “да има доста ваљана сведочанства”. 909
- Исте године је Сима Милутиновић тражио “добре угоститеље” за
точење пића у више својих гостионица. 910
- Ђорђе Вуковић оглашава да је 13. јуна 1873. године у Руми отворио
агентуру у свим трговачким и прометним гранама (“у послу комисионалном
и обавјешталном дјеловодству”). Давао је обавештења о овдашњим и
иностраним вредносним папирима, акцијама, лозовима и сл. 911
- Браћа Ристер су у периоду 1873-1874. године давала у закуп
гостионицу “Код орла”, са пространим гостионицама, 6 гостинских соба,
билијаром, пасажерима, пуном ледницом, шталом за коње и великим
двориштем. 912
- Гавра Путник 1879. године издаје у закуп гостионицу у најживљој
улици. 913
- Угоститељи Белић и Јекић 1879. године отварају гостионицу “Код
црног орла” и гарантују добро јело, пиће и послугу. 914
- Мита Ђорђевић је 1883. године издавао свој “магазин” за храну и
амбаре, одмах до железничке станице, на рок од једне године. 915
- Драгутин Јанековић тражио је 1883. године дозволу за отварање
крчме у Главној улици број 121. 916
- Румска касина је 1884. године огласила понуду за запошљавање
једног гостионичара. 917
- Те године су и Миша Критовац и синови издавали кућу “на главном
друму према Митровици за бирцуз”. Кућа има 4 собе, кухињу, леп подрум,
велику шталу и шупу. 918
- Такође, Михајло Живановић, власник гостионе “Код круне” на
“доњој” пијаци (старо вашариште – п. а.) издавао је исту у закуп. 919
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"Застава", 1869, 53
"Застава", 1869, 12
911
"Застава", 1873, 67
912
"Застава", 1872, 150, 1873, 1, 1875, 10
913
"Застава", 1879, 144
914
"Застава", 1879, 152
915
"Српски глас", 1883, 57
916
ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 1-950
917
"Застава", 1884, 20
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"Застава", 1884, 39
919
"Застава", 1884, 184
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- Леополду Вурштеру је 1885. године издата дозвола да може своју
крчму да држи отвореном до 10 сати увече радним даном а до 1 по поноћи
викендом и свецима. За ову привилегију дужан је да плати 10 форинти у
корист варошке болнице. 920
- Светислав Димитријевић, кожухар по занимању, 1885. године
тражи дозволу да отвори крчмарску радњу у кући број 35 на Новом
вашаришту. 921
- Посластичар Август Фолтман је 1886. године тражио дозволу од
Магистрата, и добио, да на “малом шеталишту” подигне киоск за продају
посластица, који би после шест година постао општинско власништво,
затим, дозволу за точење вина у запечаћеним стакленкама и наплату
улазница од 5-10 К, у време када се увече приређују концерти на
варошком шеталишту. 922
- Коломан Јанчо, стар 44 године, “беспрекорног живота и посве
поуздана личност”, добио је дозволу за продају жестоких пића 1890.
године. 923
- Персида Л. Панајотовић је 1892. године понудила кафану “Код
Краљевића Марка” на “доњој” пијаци у закуп. Објекат се састојао из два
велика локала, кухиње, 3 собе, шпајза, шупе за кола и штале. 924
- Ђока Јовановић је 1895. године продавао: кућу поред католичке
цркве у Главној улици, у којој је било 3 дућана, 5 соба, 2 кујне, 2 подрума, 2
магацина, 2 шупе, штала и амбар, као и кућу у Железничкој улици, преко
пута Магистрата, са 1 “бирцузом”, 2 собе, 2 кујне, подрумом, комором за
дрва, шупом, шталом и магацином за храну. 925
- Матија Вашаш (Mathias Wasas), бравар из Куле, 1902. године тражи
од Магистрата пријем у румско грађанство. 926
- Исте године Српски учитељски конвикт у Новом Саду продаје кућу
“на најлепшем и најживљем месту у Руми”, са правом точења пића. У њој
је гостионица “Конвикт”. 927
- Продају се обори преко пута Железничке станице у Руми 1903.
године. 928
- Фердинанд Крауз (Ferdinand Kraus) 1909. године оглашава своје
стовариште пива у Главној улици бр. 158, телефон бр. 4. 929
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ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 1.501-2.000 (Рума, 31. март 1884)
ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 1.501-2.000
ИАС, Магистрат..., седнички записи 8. мај и 9. август 1886.
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ИАС, Магистрат..., 1890, кут. 8.001-8.800 (Рума, 23. децембар 1890, Nо. 8.619) (кут. са
1891)
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"Застава", 1892, 126
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"Застава", 1895, 197
926
ИАС, Магистрат..., седнички записи од 28. јула 1902.
927
"Застава", 1902, 15, 21, 25
928
"Застава", 1903, 226
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- Мита С. Јаковљевић је 1909. године рекламирао своју помодномануфактурну радњу, кратке и плетене робе “Код златног лава” у Кинговој
кући на углу Железничке и Главне улице. 930
- Гостионица “Кампл” 1909. године је дала оглас за пријем шегрта
(пикола). 931
- Димитрије Т. Јаковљевић 1910. године нуди на продају кућу у
Главној улици, тик до Старог вашаришта, у којој је већ 50 година постојала
трговачка радња. Кућа има 4 собе, дућан, ходник, кухињу, велике
подруме… 932
- Браћа Клајн су 1910. године објавила да су развргла уговор са
власником хотела “Орао” и најавила оснивање новог предузећа. 933
- Филип Херцог (Filip Herzog) 1913. године за своју помодно
мануфактурну трговину тражи доброг аранжера излога. 934
Румски годишњи вашари су заузимали посебно место у румској
трговини и надалеко проносили глас о Руми. Било је шест вашара у току
године, а одржавани су на верске празнике. Један је био дводневни, а пет
тродневних, иако су раније постојали покушаји занатлија да трајање свих
вашара ограниче на два дана. Румска општина је имала право на убирање
прихода од два вашара (Цветни и Петровски). За уређење вашаришта и
пијаце ишла су средства добијена од разних дажбина које су убиране том
приликом (“пијацовина”, “местовина”, “кантаревина”, “вашарске пристојбе”
– од стоке, шатре и сл.). На вашарима се највише трговало житом и стоком
(коњи, свиње, говеда, овце), коју су на стотине и хиљаде грла дотеривали
домаћи и страни трговци. Тако су се, на пример, “многи распитивали, а
нарочито Талијани”, за “накнадни” тродневни вашар у Руми, који ће се
одржати 22, 23. и 24. јуна 1903. године. Тада се, управо због Италијана,
очекивала добра продаја коња. 935
Вашариште је било ограђено “клантерима”, а у тзв. цедуљарници су
издавани пасоши и плаћало се за улаз на вашар. Одржавање вашара је
оглашавано у штампи и путем плаката постављеним на јавним местима и
послатим у друге општине, са подацима о датуму одржавања, трајању,
закупцу, као и упозорењима о крајевима у којима владају сточне болести
(“марва је из незаражених места”) и слично.
Постоји више докумената, из разних година, који говоре о промету
робе на румском вашару.
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На упит “Славонског господарског дружтва” из Осијека од 14. априла
1883. године одговорено је да у Руми постоје: Тривунски вашар (трајање 3
дана), Цветни (3 дана), Спасовски (3 дана), Петровски (3 дана), Михољски
(3 дана) и Аранђелски (3 дана). На вашарима се прода доста коња, говеда,
свиња и оваца. За коње и говеда најбољи је Цветни вашар, када се коњи
купују за рад и јесењи (Аранђелски). За свиње је најбољи Тривунски
вашар, а за овце Петровски. На вашар се дотера до 2.000 коња и говеда,
20.000 – 25.000 свиња и 10.000 оваца. Највише су заступљене домаће
расе, а има и доста стоке из Србије (свиње и говеда). Приложена је и
информација о скорашњем (“за два месеца”) отварању железничке
станице, што ће олакшати транспорт. Стока се сада транспортује Савом,
од Јарка и Митровице, и Дунавом од Каменице. 936
Лист "Застава" је, такође, редовно писао о румском вашару. У тексту
из 1886. године се каже да је Петровски вашар био добро посећен.
Занатлијска и трговачка роба се продавала осредње и по ниским ценама.
Више су куповане пољопривредне алатке, коларски алат и гвоздена роба,
такође уз ниске цене. То се тумачи оскудицом у новцу. Волови за рад су
ишли по 160 – 180 ф, за пустару и фабрике шпиритуса по 200 – 240 ф, а за
месаре (клање) по 260 – 320 ф по пару. Коњи, већином обични за рад,
продавани су за 50 – 80 ф, средњи за 100 – 140 ф, а они за војску за 180 –
220 ф по комаду. За пар јагањаца је плаћано 5 – 10 ф. Доста су куповане и
мршаве свиње и то, од пола године 10 – 12 ф, од 1 године 10 – 12 ф и од 2
године 30 – 36 за један пар. 937
Према оцени истог листа Петровски вашар 1892. године је био
веома добар, нарочито за свиње и рогату стоку. Било је много купаца.
Свиње од 1 – 2 године су ишле за 32 – 38 ф, а оне од 2 – 3 године за 45 –
50 и 55 ф. Свиње су биле скупе, јер је мало остало старог кукуруза.
Ситнији волови за рад су се продавали за 200 – 240 ф, а крупнији за 250 –
330 ф. Жетва је била увелико у току и принос је био добар. По једном јутру
(2.000 кв. хв.) добијало се 30 – 40 крста или 20 снопова жита. Нешто
слабије је родио јечам, те је за 100 kg плаћано 4 ф и 60 н. 938
С почетка XX века датира један извештај о вашару у Руми одржаном
29. и 30. марта. Неповољне временске прилике нанеле су много штете
занатлијама, док се са задовољством констатује да током вашара није
избила ниједна туча. На вашар је доведено 1.320 говеда, од чега је
продато 425 грла, по цени од 30 – 400 круна; затим, 3.000 коња – 537 грла,
по цени 40 – 320 круна; 1.200 оваца – продато 624, по цени за пар са
јагњадима 56, а појединачно 28 круна; 4.090 свиња – продато 1.245, по
цени од 80 – 60 круна старије, а 12 – 50 круна за млађе од једне године. 939
Како је већ речено, општина је право одржавања своја два вашара
издавала у закуп. Према једном записнику, састављеном код варошког
936

ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 951-1.860 (Рума, 23. април)
"Застава", 1886, 98
938
"Застава", 1892, 102
939
Franz Wilhelm, нав. дело, II, 44-45
937
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магистрата у Руми 5. марта 1885. године, у предмету издавања у закуп
права побирања пристојби на улазишту и на вашару, као и подизања
чатрља, односно крчмарења у истима у време општинских вашара (Цветни
и Петровски) одржана је лицитација. Почела је у 4 часа и 15 минута после
подне, при чему су учесницима прочитани услови. Они су се, у најкраћем,
састојали у следећем: пре лицитације сваки учесник је морао да положи
10% од процењене вредности закупа; закупац је био дужан да убира таксе
према утврђеном ценовнику; био је дужан да плати пола суме од
закупнине у року од три дана, а другу половину осам дана пред вашар; у
случају неодржавања вашара општина је била дужна да плати произвољну
надокнаду закупцу; закупац је гарантовао за закупнину свом својом
имовином; био је обавезан да на улазишту издаје “билете” (потврде) о
плаћеној такси, које је сам израђивао, а ко уђе на вашар без плаћања
таксе казниће се глобом од 1 до 15 ф или одговарајућим затвором; ако
закупац буде убирао веће или непримерене таксе следила је казна од 25
ф; редарима који су дати на располагање закупцу вашара припадала је
дневница од 1 форинте... Закуп овог вашара је процењен на 1.000
форинти. На лицитацији су учествовали: Сима Ђорђевић (нудио 700 ф,
750 ф, 806 ф, 850 ф, 856 ф), Никола Мијајловић (нудио 705 ф, 805 ф, 820
ф, 855 ф, 865 ф, 880 ф, 890 ф) и Живко Белић (нудио 800 ф, 810 ф, 821ф,
860 ф, 866 ф, 871ф, 901ф), затим поново Сима Ђорђевић са понудама
861ф, 870 ф, 872 ф, 881 ф, 900 ф и 910 ф, који је и победио. 940
Због великог промета људи, стоке и новца, вашар је често био извор
проблема. Они су углавном настајали због појаве заразних болести међу
људима и стоком у околини или у суседним крајевима. Да би се решио
проблем заразе вашари су одгађани или отказивани, а стока која је
дотеривана је подвгравана стриктној контроли. Пуштана је само уз
одговарајућу потврду о здрављу, која се показивала на улазним капијама
(“јарачка”, “путиначка”, “чалманска”...).
Вашар је коришћен и за остваривање политичких поена, као што је
био случај 1910. године, када је његово одржавање забрањено због појаве
колере. Ипак, на интервенцију тадашњег градоначелника, Фердинанда
Ристера, вашар је одржан, што је у јавности представљено као његова
заслуга, иако је колера у међувремену престала. Овај његов поступак је
ускоро био искоришћен у изборној кампањи. 941
Било је и злоупотреба од стране закупаца вашара. Тако су, на пример,
поједини закупци наплаћивали таксу и оним колима која су приватним
послом, а не због трговине, ишла Главном улицом кроз вашар. 942 Закупац
вашара Бранко Белић је увек своју чатрљу за точење пића стављао на прво
место вашара, што је касније био алиби и крчмару Петру Мијићу да постави

940
941
942

ИАС, Магистрат..., 1885. кут. 1.501-2.000 (записник од 5. марта 1855)
"Радикал", 1910, 36 и 43
ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292
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своју у близини цедуљарнице. Они су тако били у повлашћеном положају у
односу на друге трговце, који су се због тога жалили општини. 943
На једном годишњем вашару 1898. године појавили су се просјаци,
који су у ту сврху злоупотребили “сакату децу”. Прочуло се да су деца
украдена и осакаћена ради успешнијег прошења, што је изазвало гнев
народа, који умало није линчовао ове просјаке. Против њих је поднета
пријава, али је истрага показала да деца нису осакаћена, него су тако
рођена. 944

Банкарство

Повећање новчане масе, као пратећа појава развоја привреде,
довело је у другој половини XIX века до оснивања новчаних завода (банке,
штедионице и задруге). Новац добијен тим путем користио се или за
инвестиције у циљу побољшања производње, или за привремено
извлачење из кризе, што је био чест случај код ситнијих сељака. Новчани
заводи се први пут јављају 1846. у Загребу, али већи број настаје тек
после 1870. године. У Срему су прве овакве установе основане у Земуну
(1867) и у Осијеку (1868). Године 1896. у Сремској жупанији било је 42
новчана завода, по чему је она заузимала прво место међу жупанијама. У
Срему су нарочито бројне биле задруге организоване на националној
основи (српске, хрватске или опште угарске), које су биле учлањене у
савез Земаљске средишње кредитне задруге у Будимпешти. 945
Прва и најзначајнија установа ове врсте је била Румска штедионица.
У оптицају је неколико година, које се везују за њено оснивање *, али би
најмеродавнији извор био онај објављен у листу "Застава" 13. маја 1872.
године, у коме се каже да је “данас скупштина Румске штедионице, која ће
ускоро отпочети рад на бирању директора, цензора и другог особља”. 946
Нешто касније је уследио и други текст поводом оснивања Румске
штедионице. Према њему, она је, “у смислу својих правила“ утемељена
отписом Високог краљевског министарства за трговину, обрт и
пољоделство од 30. марта 1872. године (бр. 2.094) и отписом Високе
943

ИАС, Магистрат..., 1891, кут. 2.601-4.000
Izveštaj o poslovanju Upravnog odbora i stanju upravne župe Sremske za upravnu godinu 1898,
Vukovar 1899, 222
945
Андрија Раденић, нав. дело, 86-87
*
У Алманаху Краљевине СХС и код Андрије Раденића, као година оснивања помиње се 1871.
(Алманах Краљевине СХС 1921-1922, св. III-Г(е), 25); Андрија Раденић, нав. дело, 90;
Споменица српске школе, Карл Бишоф, односно Франц Вилхелм наводе 1873. годину.
(Споменица српске школе; Carl Bischof, 158-159; Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија)
946
"Застава", 1872, 59
944
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краљевске земаљске владе од 9. априла (бр. 4.244) као деоничарско
друштво Румска штедионица (Rumaer Sparcassa). Штедионица је давала
зајмове и “вађевину” на менице, залоге и непокретности. Радно време је
било – сваки дан од 9 до 12 часова пре подне. 947 Доста касније, исти лист
доноси додатне податке о Румској штедионици. Пише да је основана 23.
маја 1872. године, да је имала 300 чланова, на челу са председником др
Антонијем Богдановићем, управом од 8 чланова и Надзорним већем са 3
члана. 948 У години оснивања појавио се и оглас којим Штедионица тражи
друштвеног књиговођу и благајника; плата 500 ф. 949 Почетком века, након
што ју је посетио “предстојник” Аустро-угарске банке Ернест Паљаруци,
она је пословала као посредно место Аустро-угарске банке. 950 У њеном
раду су учествовали многи угледни Румљани тог доба, углавном Срби,
попут др Милоша и Војислава Николајевића, Јефте и Душана Остојића, Ј.
К. Дожудића, Алексе Ј. Ђуричића, Виће Грујића, Ђоке Жигића, Емилијана
Грбића, Јована Пазарског и других. 951

Деонице Румске штедионице
Следећа велика српска банкарска установа је била Српска
привредна банка. Своју оснивачку скупштину је имала 1906. године, а
оснивачи су били: др Ђорђе Красојевић из Карловаца, Ж. Миладиновић,
947

"Застава", 1872, 71
"Застава", 1911, 33в
949
"Застава", 1872, 61
950
"Радикал", 1910, 17; Андрија Раденић, нав. дело, 92
951
Збирка ЗМР, инв. бр. 18 (Закључни рачун Румске штедионице за 1915.)
948
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Бранко Илић из Новог Сада, трговац Димитрије Т. Јаковљевић, трговац
Стеван Петровић, трговац Светозар Спајић, трговац Данило Удицки,
учитељ Гавра Путник и трговац Душан Ловренски. Исте године, 12.
децембра, ступила су на снагу њена Правила. Према њима, органи банке
су главна скупштина, управни и надзорни одбор. У управном одбору су
били др Ж. Миладиновић, председник, и као директори: Димитрије Т.
Јаковљевић, Тане Бировљев, Стеван Петровић, Душан Ловренски, Новак
Вујић и Сима Милошевић. Имала је и свој печат са мотивима укрштеног
пшеничног класја и ленгером, око чега је писало “Српска привредна банка
у Руми”. 952

Правила Српске
привредне банке у Руми
Задруга за штедњу и предујмове у Руми основана је 1. новембра
1899. године. Њен председник је био др Миша А. Поповић, а
952

"Застава", 1906, 214в, 135в; Правила Српске привредне банке у Руми (исправљена на
ванредној Главној скупштини од 22. августа 1920), Збирка ЗМР, инв. бр. 20 и 21; Алманах
Краљевине СХС 1921-1922, свеска III-Г(е), 25
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потпредседник Душан Поповић. Органи задруге су били и управни одбор
од 11 чланова, и надзорни одбор од 3 члана. 953 Ова задруга се помиње и
1902. године, када је приложила 20 К за српски учитељски конвикт у Новом
Саду. 954 У жижу интересовања тадашње штампе доспела је 1906. године,
поводом напада на њу и њену управу од стране краљевског јавног
бележника Јована Шевића, тадашњег председника Задруге за исушење
Срема. Он је у листу "Браник" напао Жарка Миладиновића због давања
зајма без гаранције и због “многих неправилности” у раду задруге. На то су
уследили одговори “многих честичара” и чланова управе задруге у којима
се брани Миладиновић, а напада Шевић и његова делатност. Том
приликом се помиње и оснивање Српске штедионице, као његово дело, “у
којој има свих вера, а реч ‘српска’ само мамац”. 955

Део извештаја Српске штедионице за 1912.
Српска штедионица д. д. основана је 1906. године, иако се у
литератури наводи и 1894. * и 1912. ** година. 956 Из 1906. године датира
један позив на Главну скупштину, из кога се види ко су били чланови
управе штедионице. Њен председник је био Јован Шевић, потпредседник
953

Новац и банкарство ..., 87
"Застава", 1902, 15, 39
"Застава", 1906, 13ј, 51, 57, 70в и 71в
*
Василије Ђ. Крестић, Историја Срба ..., 569
**
Др Мира Колар – Димитријевић, нав. дело, 43
956
Андрија Раденић, нав. дело, 92
954
955
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Душан Поповић, а чланови: Петар Ђуришић, Милан Живановић,
Светислав Надбантић, Вића Грујић, Владимир Кошутић, Милан Орловић,
Јозеф Хладек (Josef Hladek), Стојан Косанић, Сава Гроздић, Антон Екснер
(Anton Eksner), Бранко Белић, Алојз Серваци, Јован Максимовић, Вељко
Вилић, Душан Ј. Дима, Станимир В. Крстић, Петар Стефановић, Сава
Ђуришић и Станимир Ј. Крстић. 957 Касније је на место председника дошао
Никола Ђуришић. 958
Од сличних установа у Руми познате су:
- Штедионица и припомоћно друштво, 1879. године смештено у кући
Матије Чернолке бр. 21. 959
- Кредитна банка као акционарско друштво, основана 1892.
године. 960
- Кредитно дионичарско
председник Мориц Фишер.

друштво,

основано

1897.

Акција Кредитног акционарског друштва у Руми
957

"Застава", 1906, 36
Збирка ЗМР, инв. бр. 19 (Извештај Српске штедионице у Руми за 1912)
959
ИАС, Магистрат... 1879.
960
Franz Wilhelm, нав. дело, II, хронологија
958

273

године,

- Вересијско деоничарско друштво Рума, основано 1. јануара 1898.
године **, председник Рикард Племић. 961
- Господарска подружница Рума, основана 24. јуна 1899. са 22
члана, председник Јозеф Шме, ратар. 962
- Немачка народна банка (Deutsche Volksbank AG), основана 12.
марта 1904. године *, председник Карл Штирм. 963

Уложна књижица
Немачке народне
банке у Руми

- Српска кредитна задруга у Руми, основана 1912, а у поступку
ликвидацијe 1913. године. 964
- Прва хрватска штедионица. 965
**

Алманах Краљевине СХС наводи 1897. као годину оснивања. (Алманах Краљевине СХС
1921-1922, свеска III-Г(е), 25)
961
Новац и банкарство ..., 87
962
Новац и банкарство ..., 87
*
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Школство и култура
Школство

У првој половини XIX века румске школе су имале конфесионалан
карактер и биле смештене при црквама. У њима се учило читање, писање,
религија и библијска историја. Школска настава је подразумевала и
морално васпитање, у склопу којег су се неговали народни обичаји,
ђацима се усађивао респект према старијима, исправан став према
стварима у околини и слично.
Током времена школа је доживела више реформи. Нешто више
података о преображају српске школе даје Споменица српске православне
школе у Руми.
Према њој, школа је до 1855/56. године била подељена на два
разреда. Први је обухватао три, а други само два годишта. У првом
разреду су се учили следећи предмети: наука вере, “познавање писмена”,
по могућству читање на словенском, мађарском, немачком или хрватском
језику, читање буквара, часловца и псалтира, аритметика, краснопис…, а у
другом: наука вере, читање и граматика језика из претходног разреда,
аритметика, историја, географија и “краснопис”, на поменутим језицима.
Године 1855. установљено је ново устројство српске школе, по коме је и
српска школа у Руми подигнута на степен главне школе, са четири
“учитељске силе” *. По том устројству распоред предмета по разредима је
биo следећи: први разред – таблица, српски буквар, црквене молитве
(“Оче наш“, “вјерују”, “десет божјих заповести”…); други разред – српски
буквар, молитве, часловац, катихизис, немачки језик (почетни курс), рачун,
писање слова и бројева; трећи разред – читанка прва, катихизис, српска
граматика, рачун, “краснопис” (на српском и немачком језику); четврти
разред – читанка друга, катихизис, српска граматика, библијска историја,
српски и немачки “краснопис”. 966
У то време у школи су се употребљавале скоро само црквене књиге
(часловац и псалтир), које су најчешће набављане у Русији. Оснивањем
словенске штампарије у Бечу, ситуација се по питању школских уџбеника
мало поправила. Од 1853. у употребу су ушле нове књиге (Нови буквар,
*

Према Главном рачуну за 1851/52. годину у српској школи су радила четворица учитеља.
Пошто су сва четворица имала исту плату (160 ф), искључена је могућност да је неко од
њих заменио другог на истом радном месту. Ово доводи у питање наводе из Споменице да
је четвороразредна српска школа у Руми установљена тек 1855. године.
966
Споменица српске школе
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две читанке, Свештена историја и Библијска повест од епископа Платона),
све штампане ћирилицом у штампарији у Бечу. 967
Што се тиче немачке школе, Франц Вилхелм помиње да је до 1852.
године она имала само три разреда. Од тада, па до 1870. установљен је и
четврти разред и уведена једна учитељица у наставу. Исте године су
спроведене још неке новине. Дечаци и девојчице су заједно похађали
наставу, а она се одвијала на матерњем језику ученика, с тим да је, поред
матерњег, општинска управа од другог разреда могла да уведе у наставу и
званични језик државе. Према наредби од 3. августа 1863. године у
римокатоличкој школи, у верској настави, уведен је матерњи језик, док је у
редовној настави доминирао хрватски језик. Тек 1865. године општинска
управа у Руми је у вези са овим упутила властима у Бечу захтев за
равноправност хрватског и немачког језика у румској школи, што је и
одобрено 1867. године. 968
Краљевским “решкриптом” од 10. августа 1868. године, којим су
потврђени закључци народно-црквеног сабора из 1864/5, опет је дошло до
измена у наставном плану и програму. Основна школа је била обавезна за
децу од 6 до 12 (15) година, а за непохађање школе прописане су казне од
50 новчића до 4 форинте, које су ишле у корист месне српске заједнице,
осим у случају ако је изостајање било оправдано. У срединама где је било
30-оро деце доспелих за школу, црквено-школска општина је била дужна да
за њих постави једног учитеља и организује наставу. Један учитељ је могао
да обучава највише 80 ученика. Ако је у месту било мање од 30-оро деце за
школу, онда су она упућивана у најближу школу, која је морала да буде
удаљена највише пола сата од дотичне црквено-школске општине или се
организовала заједничка школа, са најближим црквено-школским
општинама. Ова школа је трајала шест година. Школска година је трајала 10
месеци, са 25 часова недељно (преподне 3, а поподне 2 часа). Гимнастика и
послови у школском врту су се одвијали ван редовних часова. Ђачки
распуст је трајао три месеца, а поред њега школа је паузирала за Божић (4
дана), Ускрс (8 дана) и за Духове (3 дана). Прописани предмети су били
следећи: “наука хришћанска”, “српски језик и црквенословенско читање и
разумевање”, земљопис, “отачаственица са повесницом српског народа”,
“рачун и геометријски облици”, “природопис и физика”, “права и дужности
држављанске”, “наука о чувању здравља”, “практично упутство у
пољодељству, вртларству, пчеларству и свиларству”, “појање и певање”,
“краснопис и цртање”, “обична гимнастика” за све, а “војничка” за дечаке и
ручни радови за девојке. Распоред предавања је утврђивао Месни школски
одбор, а школске уџбенике прописивала Главна управа српских народних
школа. Месни школски одбор је био дужан да обезбеди опрему за ђаке
(књиге, таблице, пера, хартију и мастило), и то бесплатно, осим књига и
таблица, које су даване на послугу. Учитељи и учитељице су морали да
967

Споменица српске школе
Споменица немачке школе; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 328-329, ове податке потврђује и
Рачун фонда католичке школе у Руми.
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буду православне вере, морално подобни и са положеним учитељским
испитом. Плату им је одређивао Месни школски одбор у износу од најмање
300 форинти. Поред тога имали су право на башту, стан, огрев и најмање
1/4 јутра земље. Учитељски стан је требало да буде комфоран (две собе,
кухиња, подрум, комора, штала и шупа). Ако је у школи радило четири или
више учитеља, установљавао се месни учитељски збор. Школа је морала да
има одговарајућу зграду, место за игралиште и гимнастику и школски врт.
“Повторна” школа је имала три годишња течаја и њу су похађала сва мушка
и женска деца, која после 10, 11. или 12. године нису ишла у неку школу или
на приватне часове. Она су била у обавези да до своје 15. године редовно
иду у ову школу и то: зими 5, а лети 3 часа недељно, као и најмање по 2
часа сваке недеље и за празнике. У овој школи деца су утврђивала и
проширивала знања стечена у основној школи, уз стицање нових “што су за
живот нужна”. У њој је радио учитељ из основне школе, који је за то добијао
посебну награду. У “повторној” школи мушка и женска деца су учила
одвојено. Школа, уопште, финансирала се из постојећих школских фондова,
сопствених прихода, школског имања, дарова и завештања. За школске
сврхе је одлазио и новац наплаћен од глоба, сведочанстава, прилога од 1 ф
од сваког ко се доселио у црквено-школску општину, прилога од 1 ф од
сваког нововенчаног пара, од погреба у којима су учествовала школска
деца… Све црквено-школске општине у епархији чиниле су један школски
округ. 969
Ова реформа школе је убрзо допуњена школским уредбама за
српске народне школе из 1872. године, као и Школским законом од 14.
септембра * 1874, који је ступио на снагу следеће године. Према њему,
врховна школска власт се налазила у Загребу, док је школски инспектор
Сремске жупаније имао седиште у Руми. Месни школски одбор је, такође,
имао функцију надзорног органа, а делио се на ужи и шири. У ужем су
били: Мартин Вице, Василије Крстић, Стефан пл. Јанчо, Ђорђе Петровић,
Стеван Шанта, др Мавро Фишер, Јован Ђорђевић, Игњац Серваци, као и
директори Јаков Гесл и Михајло Живановић. У шири одбор, поред
поменутих, улазили су: адвокат Светозар Николајевић, сенатор Сима
Стајић, Карл Штурм, инж. Ернст (Ernst), Карл Рајнпрехт и Гавра Путник.
Председник оба одбора је био градоначелник Паја Филиповић, а перовођа
директор католичке народне школе. Тада је установљена и подела школе
на шест годишњих течајева. Међутим, румска школа је и даље остала
четворогодишња, са раздвојеним ученицама и ученицима и само са неким
новим предметима, који чак и нису били у складу са поменутим прописом
из 1868. године. Закон је прописивао обавезан полазак у школу са 7, а у
неким случајевима и са 6 година. По ступању овог закона, римокатоличка
главна школа у Руми је преименована у "Општу пучку школу" и уврштена у
други платни разред, са већом платом за учитеље. Организована је као
“општа пучка дечачка” и “општа пучка девојачка” школа, са по 4 учитеља.
969
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Највиши краљевски рескрипт од 10. августа 1868. и Уредба за српско-народне школе од
17. јула 1882, Нови Сад; Споменица српске школе
Франц Вилхелм пише да је то било 14. октобра
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До тада су радиле само две учитељице, те су придодате још две
подучитељице. 970
Нови школски закон је био либералан и протежирао је комуналне
школе на рачун вероисповедних, чиме је школу удаљавао од цркве. Овај
процес је био у супротности са одредбама Рескрипта од 1868. године.
Српско становништво је то доживљавало као део хрватског плана
денационализације и хрватизације српске деце. Било је и примедби да су
комуналне школе уперене против хришћанске науке и да комунални
учитељи не певају у цркви и не уче децу основама хришћанства, што је
отварало простор назаренству. 971
Поводом новог Школског закона, у магистратској дворани је у новембру
1875. године, одржан скуп свих месних школских одбора у вези са новим
школским законом. Испоставило се да су против њега биле све општине у
Поджупанији. На састанку је прихваћено да се школа уврсти у други платни
разред, са учитељском платом 600 ф, плус плаћених 15% за станарину и 6
хвати дрва (за учитељице 3 хвата). Такође, тражено је да, ако је то могуће,
школа задржи конфесионални карактер. После тога је нови комунални
надзорник Вурдељ обишао школе и пребројао децу, рекавши учитељима да
се, ако им нешто затреба, до даљег обраћају поджупану. Ово је изазвало
негодовање, уз констатацију да у Руми постоји месни школски одбор, који је
задужен за бригу о школама, а не поджупан. Надзорник Вурдељ је и овом
приликом спроводио агитацију у корист комуналних школа, обећавајући
учитељима веће плате. Ипак, следеће године, 7. јула, српска школа је
проглашена општом народном (пучком) школом.972
И стварно, румски поджупан се у наредном периоду мешао у рад
вероисповедних школа на територији поджупаније, онемогућавајући утицај
школских одбора на њихов рад, са циљем да их претвори у комуналне. Тај
случај је дошао до архидијецезалног школског одбора, који је о томе
обавестио Школски савет. 973 О томе је писала и српска штампа,
критикујући поджупана и Владу да су угасили вероисповедне школе и
прогласили их општим. Кажу да су школски одбори изгубили значај, а цео
надзор је у рукама општинских судија, који управљају новцем. Нема
школских књига, школе се не крече и не чисте, те су постале расадник
болести за децу. Резултат је губитак воље за школовањем код родитеља и
деце. 974
У циљу афирмисања српских вероисповедних школа и њиховог
опстанка, у Руми је 11. децембра 1911. године основана Српска школска
матица. Њен задатак је био да оснива и помаже српске вероисповедне
школе и српска дечија забавишта, тамо где је то најпотребније. Њен месни
одбор у Руми је имао пет чланова. Председник је био Милан Орловић, а
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Споменица српске школе; Споменица немачке школе; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 328-329
Василије Ђ. Крестић, Историја Срба ...
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"Застава", 1875, 148, 166; Споменица српске школе
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Василије Ђ. Крестић, Грађа о Србима ..., I, 268
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"Застава", 1877, 26
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секретар Коста Рајковић. Састављена су Правила и поднета Земаљској
влади на одобрење. Годишња чланарина Матице је износила једну круну,
или недељно два филира, а њу је “сваки Србин” требало да пошаље на
дан свог крсног имена. Основани су одбори у Руми и у Даљу, који су
потенцијалним члановима за крсно име слали честитке. Само у Руми је 1.
септембра, на Светог Симеона, послато 330 оваквих честитки. На тај
начин је сакупљено 77 К и 20 филира, који су уплаћени у Румску
штедионицу. Слично је било и у Даљу. 975
Седнице школског одбора * су редовно одржаване, уз присуство
начелника и неколико одборника. Расправљало се о разним актуелним и
текућим питањима, о чему је вођен записник. Из записника са седнице
одржане 23. октобра 1883. године, види се да је било речи о сталном
проблему непохађања наставе једног броја школске деце, затим о
вакцинисању ученика, распореду ученика по разредима према “местним
околностима”, поклону Румске штедионице од 45 форинти за набавку
одела и обуће сиромашној деци, о једном допису Славонског жупанијског
краљевског школског надзорништва из 1882. године и рачуну школског
фонда римокатоличке школе за исту годину. 976
У периоду 1850 – 1860. године надзор над школама је био у
надлежности Царско-краљевског намесништва “Војводства Србије и
Тамишког Баната”, са седиштем у Темишвару. Према Споменици српске
школе у Руми, надзор је спроводила царско-краљевска среска власт,
смештена у граду. После укидања Српског војводства врховна школска
власт се сели у Загреб. Српске школе су тада надзирали окружни
протопрезвитери, који су били одговорни епархијској конзисторији у
Сремским Карловцима. За њих је највиша школска власт био
Митрополијски црквено-школски савет, а од 1872. године само “школски
савет”. Следећа инстанца у том погледу били су епархијски и месни
школски одбор, сачињен од 5 до 9 чланова. Од 1875. године врховној
школској власти у Загребу је био подређен школски инспекторат у
Вуковару, а овом – месни школски инспектор у Руми и школски одбор. По
доношењу новог школског закона 1888. године, врховна школска власт је
постао Одјел за богоштовље и наставу Краљевске земаљске владе у
Загребу. Ниже инстанце су били земаљски инспектори, жупанијски
инспектори и месни школски одбори. 977
975

"Застава", 1912, 13ј, 25ј
Школске 1875/1876. године конституисан је нови школски одбор коме су председавали
градоначелник Паја Филиповић, председник, Стеван пл. Јанчо, потпредседник, равнајући
учитељ Јаков Гесл, перовођа, и Ђорђе Петровић, месни школски надзорник, док су чланови
били: жупник Мартин Вице, парох Васа Крстић, Стеван пл. Шанта, др Мавро Фишер и Јован
Ђорђевић, њихови заменици Игњат Серваци и Миша Живановић.
976
ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 3.701-4.100
977
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 314, 329; Споменица српске школе; Највиши краљевски
рескрипт…
Напомена: председници месног школског одбора у Руми су били Паја Филиповић 1876 –
1882, Ернест Шпилер 1882 – 1883, Милан Николајевић 1883 – 1885, Јован Ђуричић 1885 –
1886, Васа Критовац 1887 – 1888, Милан Андрић 1889 – 1891, Душан Дима 1891 – 1895,
*
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Надзор над школама од стране жупанијских стручних известитеља
одвијао се једном до два пута годишње. Контролисано је похађање школе,
настава, учитељи, објекти, школски врт... Било је и примедаба на школе у
Руми по питању хигијене, намештаја и неадекватности објеката. 978 У
једном извештају инспектора Ђорђа Натошевића Српском народном
школском савету из 1872. године, констатовано је да су школе у Срему
уопште лоше по свим питањима, иако су оне у Провинцијалу мало боље
него у Војној граници. Плате учитеља су веће и има више свршених
приправника, чиме се добија на квалитету наставе. Међу боље школе
убрајана је и она у Руми. 979
Према једном каснијем извештају о комуналним школама у румској
поджупанији за школску 1881/1882. годину, закључено је да је стање
“уопште повољно”, осим у неколико случајева где је било неуредног
похађања школе. Школска учила и покућство су у добром стању. У
школама владају ред и чистоћа, а морално понашање је такође добро. У
вртовима се негују воће, лоза и цвеће, а не само зеље и поврће. Поред
извођења наставе, учитељи се баве и пчеларством. Најбољи учитељи су:
Глигор Војновић у Буђановцима, Илија Радивојевић, Јован Бенак и Живко
Клаваговић у Иригу, Димитрије Нешковић у Павловцима, Илија Ракић у
Краљевцима, Никола Јовановић у Стејановцима, Марко Суботић у Инђији
и Младен Новковић у Суботишту, а међу учитељицама Наталија
Новаковић у Каменици и Олга Вранић у Инђији. 980
Према Лексикону места Краљевине Далмације, Хрватске и Славоније
из 1866. године, у Руми је било четири школе: католичка основна школа,
српска основна школа, приватна девојачка и приватна јеврејска школа. У
њима је радило укупно десет наставника.981 Сличне податке даје и документ
из 1875. године, који помиње “Главну источно-православну учиону” (4 разреда
и 4 учитеља), “Главну римокатоличку учиону” (4 разреда и 4 учитеља), у
оквиру којих су постојале “женска источно-православна” (2 разреда и 2
учитеља) и “женска римокатоличка учиона” (2 разреда и 2 учитеља), затим
“рукотворна учиона” (1 разред и 1 учитељ) и “јеврејска учиона" (1 разред и 1
учитељ).982 Други извор наводи само три школе у граду и 43 у целој
Поджупанији у току школске 1880/81. године.983
Што се тиче само
даје “изказ о стању
митровачког” за школску
Руми. При цркви Светог

српских вероисповедних школа о њима податке
србских пучких учионах протопрезвитеријата
1870/71. годину. Он помиње три овакве школе у
Духа постојала је тривијална школа за дечаке и

Јосеф Хондл 1895 – 1898, Јован Шевић 1899 – 1901, Франц Грубер 1902 – 1904,
Фердинанд Ристер 1904 – 1906, Јосеф Оберлајтнер (Josef Oberleitner) 1906 – 1912 и Јохан
Лакајнар 1913 – 1918. (Franz Wilhelm, нав. дело, I, 314)
978
Жупанијски извештај, год. 1895
979
Василије Ђ. Крестић, Грађа о Србима ..., 166
980
"Застава", 1882, 171
981
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 353
982
ИАС, Магистрат...,1875, док. бр. 100-103
983
"Застава", 1882, 75
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иста таква за девојчице. Њен директор је био Авакум Стајић, а наставно
особље Урош Старчевић, Алекса Баковљев и Јелена Станојевић. Школа је
поседовала сопствену зграду и једну унајмљену. Друга школа је постојала
при цркви Светог Вазнесења, са сопственом зградом. Директор је био
Авакум Стајић, катихета Василије Крстић, а наставник Тоша Огризовић.
Трећа школа је била при цркви Светог Николе. И она је имала своју зграду,
директор и катихета су били као у претходној школи, а наставник Јоца
Вучановић. 984
Ипак, најмеродавнији подаци о румским и околним школама су они
које су, из године у годину, доносили извештаји Сремске жупаније. Према
оном из 1894. године у Руми је било три јавне опште школе, а у румском
срезу 27 општих, једна верска и три приватне школе. 985
Важно питање за школске власти је било стање и опремљеност
школских зграда у којима су ђаци свих вероисповести стицали прописана
знања и вештине.
Деца православне вероисповести имала су неколико школских
зграда, које су биле у употреби сукцесивно или истовремено.
У Споменици српске православне школе пише да је до 1872.
године она била смештена у три школске зграде, “које су у разно доба
грађене и које и данас постоје”. Прва се налазила у порти цркве Светог
Вазнесења, позната као “стара школа”, чији је темељ положен још 25.
марта 1769. године. Касније, 1817. године, о трошку општине, подигнута
је и друга школска зграда, овај пут при цркви Светог Духа. У ову школу
су ишла српска деца из западног дела Руме. Трећа школска зграда је

984

Архив САНУ, Одељење у Сремским Карловцима, Фонд ПМА, Архидијецезални школски
одбор Сремски Карловци, кут. 1, фасц. 101-150 (Ad N:108/1872)
985
Жупанијски извештај, год. 1894, 271
Напомена: Жупанијски извештаји доносе многе податке о школству у румском срезу и у
целој Сремској жупанији. Као илустрација тога следе подаци из извештаја за школску
1911/12. годину. Према њему, у жупанији је те школске године било 233 опште ниже пучке
школе, 23 јавне верске школе и 26 приватних (укупно 282). Једна школа је долазила на
1.498 становника. У румском срезу је било 26 школских вртова на преко 507 ари, од тога
5.736 калемљених, 17.690 дивљака, 3.080 чокота винове лозе и 8.580 дудова, даље, 4
пчелињака и 6 пчелара. У среским јавним школама је радило 11 равнајућих учитеља
(директора), 4 самостална вероучитеља, 33 учитеља и 28 учитељица (укупно 76), а у
приватним 21 учитељ и 3 учитељице (укупно 24). Један учитељ је долазио на 486
становника. Јавне школе у срезу је похађало 4.314 ученика, јавне верске 23 и приватне
1.132 (укупно 5.469). Са опетовним и другим школама било је укупно 6.538 ученика. Школу
је похађало 85,23% деце или 13,30% од укупног становништва среза. Што се тиче успеха,
“веома марљивих” је њих 3.242, “марљивих” 1.466, “прекидно” 455, “немарно” 306 (укупно
5.469). Из школе је отпуштено 333 ученика. Румски срез је био убедљиво најбројнији по
броју деце у школи. Према вероисповести, било је 3.420 католика, 2.874 православних и 64
осталих. Женску стручну школу је похађало 29 ученица, а шегртску 305 ученика, што је
опет највише у срезу. (Жупанијски извештај, год. 1912, 182, 186-187, 189, 191, 193, 196)
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План дела Руме из 1819. године, између данашње Главне улице и улице
Вељка Дугошевића, на којем је уцртана стара школска зграда,
порушена 1872.
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подигнута 1842. године, при цркви Светог Николе. У свакој од ових
школских зграда, поред просторија за наставу, налазио се и стан за
учитеље. Године 1872. школска зграда при цркви Светог Духа је до
темеља порушена, а на њеном месту је саграђена нова школска зграда
са пет дворана, просторијом за библиотеку и станом за школског
послужитеља (једна соба и кухиња). Сви трошкови од 15.000 форинти
ишли су на рачун општине. Од тада (школска 1872/73. године) сва српска
деца су долазила само у ову школску зграду, док су остале напуштене. 986
Улаз у зграду је био из Стеванове улице (В. Дугошевића). 987
Крајем XIX века ова школска зграда је очигледно постала претесна
јер је 1900. године општина узела зајам за градњу школе од Краљевске
земаљске учитељске мировинске закладе у Загребу, у износу од 70.000 К,
са 5% камате. 988 Следеће године је купљен плац за будућу српску школску
зграду. 989 На седници Трговишта од 4. јуна 1904. године прочитано је
решење Краљевске земаљске владе, Одјела за унутрашње послове, којим
се одобравају трошкови и нацрти за градњу Српске школе у Руми. 990
Нова школска зграда је саграђена 1905. године, а у недељу, 17.
септембра, обављено је њено освећење. Прослави су присуствовали
велики жупан Емерих Хидегети и вице жупан Јозеф Суботић. Поред њих,
ту су били и: градоначелник Франц Грубер, општински школски надзорник
др Душан Дима, чланови школског одбора (Јосип Лајтнер, Марко Шаула,
Фердинанд Ристер, Јован Татић, др Антоније Богдановић, Јозеф Шме,
Антон Шме, млађи), директори немачке и српске школе Антон Муха и
Гавра Путник, учитељи Петар Ј. Стефановић, Душан Поповић и
Александар Костић и учитељице Јулка Карајанковић, Јулка Миланковић,
Марија Ритберг (Maria Rittberg). Прослава је започела освећењем којем је
руководио парох Бошковић, уз асистенцију још четири духовника. Велики
жупан се бираним речима обратио великом броју присутних, а онда је
градоначелник Франц Грубер предао кључеве школе председнику
школског савета др Душану Дими, а овај директору Гаври Путнику. После
освећења ученици су декламовали и певали према програму који је
припремио Душан Поповић. Свако присутно дете је добило пар кобасица и
једну кифлу, а за старије је приређена закуска. После прославе, у подне је
за госте у хотелу “Орао” приређен ручак коме је присуствовало 108
особа. 991

986

Споменица српске школе
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 33. март 1903.
Жупанијски извештај, год. 1900, 189
989
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 28. јули 1902.
990
Добривој Митровић, Грађа ..., 196
991
Споменица српске школе; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 357
987
988
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Нова зграда Српске школе
Према писању тадашње немачке штампе у Руми, Немцима је пала у
очи српска национална свест, коју су ови отворено и поносно испољавали,
при чему је свака друга реч у њиховим говорима била “србин” или “српски”.
Као пример једног од носилаца српског националног освешћивања
поменут је др Богдановић, члан школског одбора. Констатују: “штета је да
ми Немци немамо ни једног јединог оваквог човека, који би се залагао да
се настава на немачком језику тако организује, како би се наша деца боље
васпитавала у духу нације”. После тога се и код румских Немаца појавила
жеља да се њихова матична школа назове “немачком”. 992
Са тим у вези треба поменути и, тада актуелне, сукобе румских
Немаца и Хрвата, који су се, између осталог, одвијали и у оквиру школе.
Румски Хрвати су, следећи државну политику, настојали да преко школе и
цркве асимилују немачку мањину. Хрватски учитељи су говорили деци да
они “једу хрватски хлеб” и да зато треба да уче на хрватском језику и да
као грађани Хрватске треба да буду добри Хрвати. Вилхелм пише и о
драстичнијим случајевима попут називања немачке деце “швапском
марвом”. 993 На слично, само када су у питању Срби, указује и једна
епизода из 1895. године, забележена у српској штампи. Аутор текста
наводи да је, баш у време када је у Руми боравио школски надзорник,
пролазећи поред немачке школе, чуо како ђаци певају српску песму “Сви

992
993

Franz Wilhelm, нав. дело, I, 357; Споменица српске школе
Franz Wilhelm, нав. дело, I, 351
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шајкаши одоше лако”, само преименовану од стране учитеља у “Сви
Хрвати одоше лако”. 994
Нова зграда српске школе је имала 16 великих учионица, зборницу,
библиотеку и стан за послужитеља у приземљу. Цео трошак градње зграде
је износио 60.000 форинти. 995
Скоро током целог XIX века деца римокатоличке вероисповести су
школу похађала у згради некадашње Пејачевићеве гимназије *. Године 1873.
преграђен је горњи спрат и добијено је пет нових учионица и просторија за
зборницу. Исте године су у другом разреду дечаци одељени од девојчица. 996
Међутим, већ 1865. године појавио се предлог, упућен и Влади, за
подизање још једне школе у Руми. 997 Двадесетак година касније, на
седници Магистрата је предложено да се зграда нове школе сагради на
плацу старе школе, с тим да буде на страни Иванове улице. Карл Хофман
је чак рекао да се стара школа поруши и да се сагради нова и пространија
зграда, што је и прихваћено већином гласова (9 : 8). 998 Исте године (1886)
заступство трговишта Руме је на седници од 8. маја овластило Грађевни
одбор да проучи где се у Руми може изградити римокатоличка школа и да
за њу изради нацрт и предрачун. 999
Следеће, 1887. године, Васа Максимовић је поновио предлог о
градњи нове школе на плацу некадашње Пејачевићеве гимназије, с тим да
је нова школска зграда требало да служи за децу обе вероисповести. За
градњу нове школе је предвиђено 57.000 форинти. Тада су Грађевном
одбору заступства трговишта Рума понуђени на одобрење нацрт и
прорачун за градњу Опште пучке школе у Руми. 1000
У наредних пар година тај план није реализован, али је било нових
понуда. Грађевинар Леополд Јарат (Leopold Jarath), у име једне
финансијске групације, обратио се 1889. године градском заступству у
Руми, са понудом за градњу “веома неопходне зграде народне школе”.
Према њој, рок за изградњу школе је била једна година, а отплата
трошкова градње би се одвијала у току 25 година, у једнаким годишњим
ратама. Понуду је разматрао Грађевни одбор и један одбор образован у ту
сврху, али је она одбијена. Изградња нове школске зграде је одложена до
“погоднијих времена”. 1001
994

"Застава", 1895, 57
Жупанијски извештај, год. 1908, 443
Ова зграда је подигнута на “кат” 1772. године, а на улазним вратима се налазио грб грофова
Пејачевића са текстом: “Familia Comitum Pejacsevich De Verocza ex zelo et amore erga suam
sibi charam Patriam euisque Filios has Aedes Scholasticas Fundavit 1772” (“Породица грофова
Пејачевић Вировитичких из ревности и љубави према милој отаџбини и њеним синовима
ову школску зграду је утемељила 1772”). (Споменица немачке школе)
996
Споменица немачке школе
997
Споменица немачке школе
998
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 8. мај 1886.
999
ИАС, Магистрат…, 1886, кут. 4.851-5.600
1000
ИАС, Магистрат..., седнички записи 3. фебруар 1887; ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320
1001
ИАС, Магистрат…, 1889, кут. 1.502-2.800
995
*
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И у наредним годинама ово питање је и даље било актуелно.
Расправљало се о месту на којем би нова школа требало да буде
изграђена. У оптицају су биле две локације: место “старе касарне” (данас
школе "Душан Јерковић" и "Вељко Дугошевић") или на “варошком
шеталишту” (плац до “старе касарне” – данас парк између школе "Вељко
Дугошевић" и дечијег вртића). 1002
Коначно, 1890. године општина се определила за плац на коме се
некада налазила војна касарна. Скупштина Сремске жупаније, која је била
власник овог земљишта, 26. јуна га је бесплатно уступила општини Рума,
под условом да се на њему сагради нова школска зграда. 1003
Градња је почела 1895. године. Рађена је по плану архитекте Георга
Кицвегера (Georg Kitzweger) из Нојштата код Беча. Извођач радова је био
Ф. Хофман, а надзорни орган инжењер Франц Зеч (Franz Setsch) из Руме.
Зграда је у току јесени била под кровом, а потпуно завршена у пролеће
1896. године. Била је то једноспратна пространа зграда са 22 просторије,
од којих 13 “красних школских дворана”. Са улице је било два улаза, један
за дечаке, други за девојчице. Пред школом се налазио цвећњак, а иза
велико двориште и воћњак. Цео плац је био ограђен. Трошкови градње су
износили 60.000 гулдена. 1004
Свечано освећење нове школске зграде је обављено 22. септембра
1906. године. Том приликом је зграда била свечано украшена венцима и
хрватским заставама. Прослава је почела поворком ученика и наставника
од старе школе до цркве, где је обављена служба. Одатле су сви, заједно
са масом другог народа, кренули ка новој згради. Освећење зграде је
обавио жупник Јосип Паус. Потом је градоначелник Коломан Јанчо предао
кључеве школе котарском предстојнику Драгутину Спојићу, а он директору
Антону Мухи. Свечаност је настављена на променади поред школе
послужењем за присутне, уз веселу музику. Настава у новој школској
згради почела је 23. септембра исте године. 1005

1002

ИАС, Магистрат…, седнички записи, 14. јун 1890.
Збирка ЗМР, инв. бр. 52; Жупанијски извештај, год. 1895, 100
1004
Споменица немачке школе; Жупанијски извештај, год. 1895, 328; Franz Wilhelm, нав. дело,
I, 307-308
Напомена: Франц Вилхелм помиње 16 великих учионица, директорску канцеларију,
конференцијску салу, широке ходнике, трособни стан за директора, кухињу, стан за
послужитеља и просторију за учила.
1005
Споменица немачке школе; Franz Wilhelm, нав. дело, I, 307-308
1003
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Извод из записника са седнице Сремске жупаније 1890. године, на којој
је Руми бесплатно додељен плац за градњу школске зграде.
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Нова зграда Немачке школе
Поред званичних школских зграда, због недостатка простора,
школске власти су биле приморане да за потребе наставе ангажују и друге
објекте. Њих су најчешће узимали у закуп од приватних лица. Тако је у
периоду 1876 – 1880. године гостионичар Карл Бадер издао једну
просторију за школску учионицу у кући бр. 620 за 120 форинти. 1006 Године
1888, градско заступство закључило је да је кућа Николе Михајловића, где
су била смештена два учитељска стана и “паралелка” за трећи разред,
мрачна и неодговарајућа за “вањску пучку школу”, те је предложена кућа
Игњата Сервација или кућа коју Мита Спајић намерава да сагради преко
пута “старе касарне”. У њу би могла да се сместе два разреда и стан за
учитеља. 1007 Крајем XIX века у ту сврху је коришћена кућа у Железничкој
улици, у којој је био смештен један разред.
Најстарије школе су биле скромне опреме, како по питању простора
и ентеријера, тако и по расположивим наставним средствима и училима.
Српска школа при цркви Светог Духа је била покривена чамовим даскама
и имала је две просторије и кухињу. Учионица до улице је имала три
стаклена прозора са дрвеним капцима и једна врата са гвозденим
шаркама и бравом. У њој се налазило пет клупа (скамија) од чамових
дасака и једна од чамових дасака на чамовим сандуцима, затим, једна
1006

ИАС, Магистрат.., 1880, кут. 1.001-2.500
Напомена: то је била кућа на углу јужне стране данашње улице ЈНА и улице Владимира
Назора.
1007
ИАС, Магистрат.., седнички записи, 22. март 1888.
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црна табла за цртање, један сто са бравом и кључем, једна столица,
каљева пећ и икона. Слично је било и у другој учионици. 1008
Половином седамдесетих година стање је било нешто боље, бар
када је у питању бројност инвентара. Тада је школа имала следеће
покућство: 5 столова и 5 подлога, 5 столица, 7 табли, 53 школске клупе, 4
ормара, 5 икона (4 Светог Саве и 1 Светог Тројства) и 9 чивилука. 1009
Што се тиче учила и наставних средстава, српска школа је тада
поседовала: 8 географских карата (“земљовида”), и то једну Сремске
жупаније, две карте Европе, две Палестине, два “планиглоба” и једну
Аустријског царства, затим, један глобус, 10 Шрајберових слика за
“природопис” (са сисарима и биљкама), “физикалну” збирку, две свеске
слика из библијске историје, 3 рачунаљке, справу за покретна слова и др.
У наредном периоду су набављени: једна електрична машина, мапа
Европе, свеска “Југословенски орнаменти”, зидни сат, табла са стативом,
слике јестивих и отровних гљива, телуријум са глобусом, слике Ћирила и
Методија, збирке минерала, лупа, парна машина, ватрогасни шмрк,
рачунаљке, рафови за сваки разред, сталци за “земљовиде”, гимнастичка
справа за пењање, лестве за пузање, карике, љуљашка, даска за скакање,
конопац за пузање, дуги конопац за ускакивање, 40 штапова за
“надтуривање”.… 1010
Припремајући се за школску 1885/86. годину директори српске и
немачке школе, Гавра Путник и Јакоб Гезл, поднели су захтев општини за
набавку наставних учила и то:
за српску школу: минерална збирка од Гинтнера, руска рачунаљка са
целим бројевима, бунарски шмрк од стакла, ватрогасни шмрк од стакла,
“Pulshammer”, цилиндар парне машине, лупа, “станиво за таблу” и кантар
за “дифчиком”;
за немачку школу: Шрајберове слике животиња (сисари), Херманове
слике за “зорну” обуку, издате од Темпскија у Прагу, две кутије латинских
слова (хрватска абецеда) са сталцима, два руска рачунала, “прегледалица
за биљежење” и школски ормар.
Директори су напоменули да се део ових учила може набавити у
Бечу, код удовице Пихлерс (Pichlers), а део се може купити или израдити и
у Руми. 1011
Уџбеници су, такође, били незаобилазно средство у настави. Они су
се мењали сходно новим школским прописима и иновацијама у настави.
Према препоруци из Вуковара, за школску 1882/83. годину су били
предвиђени следећи уџбеници:
1008

Угљеша Крстић, рукописи, Рукописно одељење Матице српске, М 18526
Споменица српске школе
1010
Споменица српске школе; ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 3.4.41-4.874 и 1883, кут. 3.7014.100
1011
ИАС, Магистрат…, 1885, кут. 4.502-5.846
1009
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за католике: Мали католички катекизам (за 2, 3.
Библична повјесница (за 3. и 4. разред), Почетница за 1.
школа, Читанка (за 2, 3. и 4. разред), Прва рачуница (за 1.
рачуница (за 2. разред), Трећа рачуница (за 3. разред) и
разред);

и 4. разред),
разред пучких
разред), Друга
Четврта (за 4.

за православне: Мали катехизис, Средњи катехизис, Библија од
епископа Платона, Црквено појање, из Часловца (за 3. разред), из
Псалтира (за 4. разред), Буквар (за 1. разред)
за Немце: Библијска историја (за 3. и 4. разред), Буквар (Fibel) и
Читанка (Lesbuch) од др Урлиха (Urlich), Прва практична словница за 3.
разред, Друга практичка словница за 4. разред, Немачка читанка (за 3.
разред), Друга немачка читанка (за 4. разред), Прва практична словница за
3. разред, Друга практичка словница за 4. разред, Немачка читанка (за 3.
разред), Друга немачка читанка (за 4. разред), Прва, Друга, Трећа и
Четврта рачуница. 1012
Српска школа је имала своју библиотеку од 1872. године, утемељену
добровољним прилозима и дотацијама црквене општине. Она је школске
1874/75. године бројала 128 дела и 143 свеске. 1013 Школске библиотеке су
редовно обнављане најновијим издањима књига и часописа. У току 1887.
године набављени су: Риечник Југославенске академије (5. и 6. свеска),
Народне пјесме Вука Караџића (књига прва), Занатлија, Голуб, Напутак,
Хрватски учитељ и Опште немачке учитељске новине (Allgemein Deutsche
Lehrerzeitung). 1014
Румске школе су се углавном финансирале из општинског буџета.
Редовни трошкови за издржавање "Опште пучке школе" у Руми били су:
плате особљу, петогодишњи “доплатци”, “функциони” додаци, станарине,
награде учитељима и учитељицама и наставницама веронауке, дневнице
за поджупанијски састанак, потребе школске библиотеке, набавка књига
сиромашној деци, наставна средства, одржавање и поправка школе,
најамнина за изнајмљену школску зграду, чишћење школа, расвета и огрев
за учионице, писарничке и друге потребе и пензије. Ова средства су
обезбеђивана од заклада и школских фондова, новчаних глоба, рабата за
непосредно набављене књиге, казни због непохађања школе и највише од
општинске потрошарине. 1015
Поред државе и општине, како је већ речено, о школама су бринули
и посебни фондови основани у ту сврху. Још од раније је постојао Фонд
римокатоличке школе, утемељен од стране барона Марка Пејачевића.
Затим, познате су следеће фондације српских школа: официра Милетића,
румског грађанина Јефте Стајића, и фондација његове супруге Марије.
Пошто су ови фондови временом били запуштени, формирана је
1012

ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 2.201-3.440 (Вуковар, 31. август 1882)
Споменица српске школе
1014
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320 и 3.502-4.500
1015
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 2.201-3.440 (1. август 1882)
1013
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“Администрација фондова школа србско-румских”, која је у наредном
периоду повратила уложен новац и обновила њихову делатност. 1016
Фонд је успешно радио и током 60-тих година XIX века, при чему су
његова средства вишеструко увећана. Крајем 1868. године Сима Марковић
је, после смрти свога оца Тоше Марковића (звани Тоша Бајкин), од
наслеђеног имања српско-школском фонду поклонио 500 форинти. На
томе су му јавно захвалили Лазар Циковац, записничар, Василије Крстић,
парох и председник Фонда, и Јован Грковић, члан. 1017
Вероватно мислећи на овај школски фонд, лист "Застава" помиње
оснивање црквено-школског фонда у Руми, “за потпору сиромашних, а
добрих ученика”, око 1873. године. Пише да је фонд формиран од прилога
родољуба, а одабраним ђацима на дан Светог Саве, обезбеђивао је по
100-тинак форинти годишње. Њиме је управљала црквена општина.
Године 1903. главница је износила више од 8.000 форинти. Међутим,
примећено је да помоћ све више добијају они који је “не заслужују и не
требају” (на пример, син једног румског лекара, који је финансијски веома
добро стајао), док се иста ускраћивала сиромашним ђацима. 1018
Било је и појединачних добровољних прилога за потребе румског
школства. Тако је 1877. године “овдашња штедионица” приложила 50 ф за
одела “сиротој” школској деци. 1019 Тоша Богдановић и његова супруга
Драга поклонили су српској школи заставу тробојку вредну 400 форинти.
На једној страни је био извезен лик Светог Саве, а на другој пророк Свети
Илија и Свети Јован, патрон дародавца. На једној траци тробојке се
налазио текст: “Знање је светлост, знање је моћ, учите децо дан и ноћ”, на
другој су била имена дародаваца, а на трећој траци: “српској школи год.
1886.” Том приликом је у школи одржана пригодна свечаност, а застава је
освећена у цркви Светог Духа 2/14. новембра. 1020
Немачка школа је, такође, имала своју заставу, коју је 1883. године
израдила и поклонила Марија Шпилер. Она је, на белој свили, златом
извезла следећи текст “Школској младежи”, на једној, а “Maria Spiller”, на
другој страни. 1021
Румљанка Катарина Димитријевић оставила је 1901. године део
своје куће у центру Руме * Српском учитељском конвикту у Новом Саду.
Румски учитељ Гавра Путник, који је био потпредседник овог друштва,
касније је испословао да цела кућа остане овом друштву. 1022 Исте године
многобројни Румљани су помогли Српски учитељски конвикт својим
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Милутин Ратковић, Постанак фондова школа србски у Руми, Нови Сад, 1868.
"Застава", 1869, 8
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"Застава", 1903, 189; Споменица српске школе
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"Застава", 1877, 182
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"Застава", 1886, 172, 178; ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 4.581-5.600
1021
Споменица немачке школе
*
То је била једноспратна кућа на углу Главне и западне стране Железничке улице, која је
срушена после 1904. године, а на њеном месту је саграђена зграда која и данас постоји.
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1017

291

прилозима, дарованим приликом учитељских концерата у Руми 13/26.
августа. Прилози су се кретали у распону од једне до десет круна, а на
списку је више десетина Румљана. 1023
Имајући све ово у виду, Конвикт је 12/25. априла 1912. године у
цркви Светог Духа у Руми приредио парастос посвећен његовим
“покретачима и добротворима”: Гаври Путнику, Катарини Димитријевић, Ј.
Ђ. Биорцу, Теодору Богдановићу, др Антонију Богдановићу, Павлу
Бошковићу, Васи Крстићу, Радивоју Крстићу, Васи Максимовићу и Ђорђу
Максимовићу. 1024
Обе румске школе, српска и немачка, имале су своје школске вртове,
којима је посвећивана велика пажња. Они су били “понос и дика” ученика и
наставника, и редовно су позитивно оцењивани у извештајима школских
надзорника.
Српска школа је имала свој врт од 1876. године, на земљишту цркве
Светог Вазнесења, површине од 61 ара и 1.983 кв. хв. Лист "Застава" 1881.
године, пишући о румској школи, помиње да ђаци “иду весело из вртова”,
са пуним рукама оплемењених воћки, које су већином плодови њиховог
рада. Чланак се завршава ускликом “слава српским учитељима, што
оплеменише земљиште као рај”. 1025
Нешто касније "Српски глас" помиње два школска врта у Руми која
могу да дају 200 – 250 комада воћака годишње. Предвиђа да ће за 20
година то износити око 5.000 воћака, или 2,5 воћке на једну румску кућу.
Зато аутор текста предлаже Магистрату да настави “добар обичај” давања
накалемљених младица школској деци, да их носе кући и саде. Такође,
сматра да је добра идеја да се на нивоу општине оснује један врт са око
5.000 оплемењених младих воћки годишње, које би се продавале по ниској
цени (15 – 20 новчића). Овај воћњак би требало да се установи између
железничке станице и гата “Баштина”, у правцу железничког магацина. Тај
део земљишта је ионако некористан за општину, јер је одвојен пругом и на
њему се стока не може напасати. Пошто ово земљиште пресеца
буђановачки друм, поред врта би се могао направити и један парк за
“забаву, шетњу и увесељавање”, чиме би се Рума показала у много бољем
светлу путницима у пролазу. У воћњаку би требало запослити једног
вртлара, сазидати му кућу са пратећим објектима и установити једну
стаклену башту. Ипак, износи и бојазан да ће неки “варошки оци” сматрати
да је ово прескупо за општину. 1026
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Крајем XIX века жупанијски извештаји доносе више података о
школским вртовима, о чему је било речи у делу о економским приликама у
Руми.
Велики проблем тадашњег школства је било непохађање и
одсуствовање из школе. Да би се он отклонио, или бар умањио, школске
службе су водиле спискове таквих ученика.
У једном таквом списку из 1875. године, учитељ Јаковљевић је
забележио следеће ученике другог разреда: Бранко Жигић (мајка Јелена,
пиљарица), Лаза Хранисављевић (отац Гаја, ратар), Љубинко Јанковић
(отац Паја, ратар), Никола Живановић, Пера Лукић (отац Паја, ратар),
Стева Живковић (отац Никола, ћурчија), Срета Јанковић (отац Мика,
ратар), Цвеја Јанковић (отац Паја, ратар), Ђока Максимовић (отац Игњат,
ратар). У исто време учитељица Јелена Станојевић је пописала ученице:
Лепосава Јован Дудварски, Марија Ђорђе Цвејић, Вукосава Милош Вујић,
Евица Јован Делић, Славна Живко Вујић, Софија Ђорђе Вујанић, Христина
Тома Томић, Лепосава Тоша Радосављевић, Христина Јован Стојановић,
Перса Јефта Јанковић, Јелисавета Јефта Јефтић, Јелисавета Паја
Мијајловић, Ружа Божа Дедић, Даринка Шандор Вујанић, Христина Јефта
Јанковић, Ева Шандор Вујанић, Милева Младен Черевицки, Јелена
Недељко Јовановић, Јелена Милош Станојевић, Катица Ђорђе Цвејић. 1027
За немарно похађање школе следиле су пријаве и одговарајуће
казне за родитеље такве деце. Оне су подразумевале затвор у трајању од
3 до 24 часа или новчану глобу од једне до две форинте. 1028
Узроци масовнијег нередовног похађања школе некада су били и
оправдани. То је био случај у време епидемија разних болести, које би
преполовиле број ученика и због којих су школе често бивале затваране на
неко време. Ученици су тада најчешће оболевали од: богиња, дифтерије,
трахома, шарлаха, “добраца”, “шкрлети”, “заушки”, оспица… Да би се ово
спречило, сваке године је спровођено обавезно вакцинисање школске
деце.
Ако се занемаре многобројне притужбе радника школа на услове
рада и ниска примања, ученици и наставници школе суочавали су се и са
другим тешкоћама, чије је отклањање често било ван њихове моћи, те су
се обраћали локалним властима за помоћ.
У време пијачних дана, на уском пролазу између римокатоличке
цркве и немачке школе, владала је велика гужва. Зато се 1878. године,
тадашњи жупник Мартин Вице жалио властима, говорећи да кола, која
туда пролазе, ометају и наставу у школи и службу у цркви. У циљу
решавања овог проблема предложио је да се на том пролазу поставе
ступци, који би спречили пролазак кола. 1029
1027
1028
1029

ИАС, Магистрат..., 1875, док. 19-28
ИАС Магистрат..., 1882, кут. 1.201-2.200
Збирка ЗМР, инв. бр. 13
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Сличан проблем, али на другој страни ове школске зграде, појавио
се 1893. године. У њеном непосредном суседству је саграђен житни
магацин браће Хандлер. Лекар Душан Дима је утврдио да ће прашина од
жита из овог магацина загадити ваздух у школском дворишту и угрозити
воћке у школском врту. Зато је предложио да се магацински прозори према
дворишту школе затворе. Иако је супротна страна имала примедбе на овај
предлог, прозори су убрзо били зазидани. 1030
Директор српске школе Гавра Путник је 1886. године тужио Алексу
Лацковића, што је од школског дворишта направио пашњак за своју стоку,
која је обрстила младице у школском врту. 1031
Према подацима из архивске грађе, штампе, литературе и
Споменица Српске и Немачке школе, у Руми су у описаном периоду
радили следећи учитељи *:
Српска школа: Авакум Стајић, (вероучитељ и директор 1870/1871),
В. Крстић, (катихета 1870/1871), Василије Бајић, Лазар Циковац, Ненад
Благојевић, Глиша Видаковић, Сава Чобановић, Сима Милијевић, Арон
Аршиновић, Стеван Милашиновић, Мита Нешковић (касније у Земуну био
један од покретача листа "Учитељ"), Стеван Арсенијевић, Мита Којић,
богослов Светозар Марковић, Сима Љубинковић, Алекса Баковљевић,
Јован Вучановић (до 1873), Гавра Путник (1896, директор школе “равнајући учитељ” од 1877. и 1883, умро 1907/1908), Тоша Огризовић
(1877, 1883, 1896, умро 1905), Урош Старчевић (1877, 1883, пензионисан
1889/90), Стеван Јаношевић (1876, 1877, 1883, 1886) и Јелена Станојевић
(1877, пензионисана 1889/90), Видосава Марић (1890/1891 – 1896/97),
Вукосава Крстић (1890/91 – 1893/94), Добривоје Моловић, вероучитељ,
Видосава Марић (1890/91), Ана Диздарева (до 1890/91), Даница Славнић
(1893/94, 1904), Марко Шаула (вероучитељ до 1894/95, 1898/99,
1909/1910), Јован Латинкић (вероучитељ од 1894/95, 1896), Јулка
Карајанковић (1896/97, 1909/1910, 1911), Марија грофица Ритбергова
(1905), Петар Стефановић (1896,1905, 1906/1907, 1909/1910, 1911), Душан
Поповић (1896, директор од 1906/1907), Стојан Јанковић (од 1906/1907. до
1907/1908), Стеван Бугарски (од 1907/1908), Илија Косановић (1909/1910),
Јулија Миланковић (1905, 1909/1910, 1911), Милан Грубачевић
(1909/1910), Александар Костић, вероучитељ (1909/1910, умро 1913/1914),
Владимир Михајловић (1911/1912), Никола Милч(ш)ић (1911, 1912/1913),
Амалија Павловић (1913/1914)...
Немачка школа: Јосип Порта (до 1869), Јакоб Гесл (учитељ до 1869,
директор од 1870 – 1891), Антун Витановић, вероучитељ (1876, 1881,
учитељ од 1883), Александар Шамшаловић, вероучитељ (1880, 1881),
Бенедикт Прајс (до 1883), Антон Муха (учитељ од 1879, директор 1891 –
1922), Јосип Месић (1875, 1881, до 1884), Јелена Грубер (Hellena Gruber) –
1030

ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292
ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 1.735-2.800 (Рума, 18. мај 1886)
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1875, 1881, 1889, 1896, Марија Шанер, рођ. Брандекер (Maria Schaner
Brandecker) – од 1871, 1875, 1876, 1881, 1889, Олга Муха – од 1880, 1881,
1889, 1896, 1911, Лаура Прајс (Laura Preiss) – 1875, 1881, 1889, 1896, 1911,
Аугуста Јанчо (1881, 1889, 1896), Видосава Марић (1890/91, 1896), Лујо
Тополковић, вероучитељ (1896), Андрија Ферковић вероучитељ (1896),
Драгутин Хекман (од 1883, 1889, 1896, 1911), Матеја Тунић (1904, 1911),
Јосип Прибанић (1896), Рудолф Лашкарин (1896, 1911), Иван Грос (Johann
Gross) – 1896, 1911, Марија Штимац (1896), Анка Иванчић (1904, 1911),
Елеонора Заплетал (1896), Фрањка Стражалковски (1896), Адела Пeхл
(Adela Pechl) – 1896, Љубоје Длустус (1876), Ото Конрад Хецендорф (Otto
Conrad von Hötzendorf) - до 1870, Антон Цимбрић (до 1868), Јозеф Гесл
(1868-1874), Филип Јерковић (1868/69), Јохан Шулц (Johann Schulz) – 18691871, Александар Копрински (1870-1878), Јулије Длустус (1871-1876),
Андрија Ћурчић (1874/1875), Аугуста Шатарић (1856-1874), Јозеф Аншау
(Josef Anschau) – од 1884, Јосип Месић, Ката Видаковић (1873-1875), Олга
Валисова (1875), Иван Ерковић (1911), Јосип Вајда (1911), Арнолд Шрајер
(Arnold Schreier) – 1911, Олга Смолковић (1911), Катарина Такшић (1911),
Каролина Ханска (1911), Јосипа Таубер (Josefa Tauber) – 1911, Хедвига
Легат (Hedwiga Legat) – 1911, Фраnц Нојбауер (Franz Neubauer) – 1911,
Франц Рихтман (Franz Richtmann), вероучитељ (1880/81), Фердинанд
Раухенбергер (Ferdinand Rauchenberger) – до 1887, Јохан Шилц (Johann
Schilz) – до 1870, Габријел Марковац (од 1878), Крањец Бетика (1896),
Марија Бах (Maria Bach) – 1904, Камила Гесл (Kamila Gösl) – 1904,
Мирослава Лани (Miroslava Lahni) – 1904, 1911, Слава Хорват (1904)...
Пресек бројног стања учитељског кадра из године у годину доносили
су жупанијски извештаји. Године 1895. стање у том погледу у румском
срезу је било следеће: 5 равнајућих учитеља (директора), 1 вероучитељ,
22 учитеља и 2 “наместна” учитеља, затим, 14 учитељица и 6 “наместних”
учитељица. У срезу је укупно било 50 учитеља. У самој Руми: 2 равнајућа
учитеља, 2 вероучитеља, 7 учитеља, 1 “наместни” учитељ, 8 учитељица и
2 наместне учитељице. Укупно 22. 1032
До 1868. учитељи су бирани путем конкурса. Кандидати би слали
своје молбе румској општини, а она врховним школским властима. Од
1868. црквене општине су добиле право да саме бирају учитељске
кандидате. Изабран је био онај који је добио две трећине гласова.
Постављање је било привремено, а тек након једне до две године рада у
служби, изабрани је запошљаван на неодређено време. 1033
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Жупанијски извештај, год. 1895, 272-273
Споменица српске школе
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Оглас за учитељицу (исечак из новина)
Тадашња српска штампа је, с времена на време, објављивала
огласе за попуњавање упражњених учитељских места. Председник
црквене скупштине Сима Крестић, 26. септембра 1869. године, расписао је
оглас за учитељско место у Главној народној школи у Руми. У огласу су
наведена учитељска примања: плата (315 ф), бесплатан стан и 6 хвати
дрва. Кандидат је морао да приложи сведочанство о стручности и о
моралном и политичком владању. 1034
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"Застава", 1869, 116, 142
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Четврти разред Српске школе, са учитељем Душаном Поповићем
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Учитељи су редовно одржавали стручне састанке, присуствовали
семинарима и усавршавали се на друге начине. Први помен једног
“учитељског збора" у Руми датира из јула 1869. године. 1035 Исте године из
Каменице је стигао позив, упућен “браћи сремским учитељима”, да на
трећи дан Духова дођу у Руму на збор ради братског договора и слања
молбе на Сабор. 1036
Нешто касније, под председништвом жупанијског школског
надзорника Д. Вурдеља, у Руми је од 21. до 23. августа 1877. године
одржана учитељска скупштина. Било је присутно 55 учитеља. На
скупштини је било речи о подстицању пчеларства, гајењу свилене бубе,
школским вртовима, о материјалном стању учитеља, стручности, моралу...
Поменута је и Владина уредба о забрани телесног кажњавања ученика. 1037
Најчешћи су били семинари учитеља на нивоу трговишта Рума и
Румске поджупаније. Семинари су обично организовани у августу или
септембру и трајали су неколико дана. У јулу 1882. године, стигао је допис
из Вуковара у коме се планира одржавање састанка учитеља Румске
поджупаније, у периоду од 3. до 5. августа, са следећим дневним редом:
“питање сходности и практичности словнице додане читанци за 4. разред”,
“практично предавање слова ‘р’”, “практично предавање штива 112 читанке
за 3. разред” и “практично предавање из тјеловежбе”. 1038 Уочи нове
школске године, августа 1883, упућен је један позив на учитељски
састанак, који наговештава о каквим се темама расправљало. Радило се о
дотадашњим искуствима (тешкоћама и резултатима) у настави ручног
рада за девојке, као и, уопште, о дечачким народним школама. Дат је и
предлог тема за практична предавања: за први разред, “О занатлијама”, за
други, “О глаголима и временима”, трећи, “О води” и четврти, “Тјеловежбе”.
На крају се позивају учитељи и учитељице да на време доставе
предавања са којима намеравају да учествују у расправи. 1039
Учитељи су и индивидуално посећивали стручне семинаре, као што
је био случај учитеља Стевана Јаношевића, који је крајем јула 1886.
године тражио од општине да му помогне новчаним средствима да оде на
“помоложки течај” у Крижевце од 15. до 25. септембра. У молби пише да
Влада у Загребу иначе сваке године обезбеди неколико повластица за
учешће на овом семинару, али пошто би у том случају морао дуго да чека
да на њега дође ред, он овим путем тражи помоћ за превоз паробродом од
Каменице до Вуковара и железницом од Вуковара до Крижеваца и
натраг. 1040
Румски учитељи су 26. септембра 1876. године основали своје
удружење под именом “Фрушка гора”. Правила овог учитељског друштва
1035
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одобрена су 1. августа 1877. године. Према њима, то је било друштво
учитеља и школских пријатеља у Румској поджупанији, основано с циљем
да “будним оком” прати развој школства и ради на унапређивању народних
школа, здравственог васпитања и народне просвете уопште. Требало је да
подстиче даље образовање учитеља, кроз разна стручна предавања и
оснивањем стручне библиотеке. Чланови друштва су “закладници”, који
плаћају најмање 40 ф за две године, затим, “прави” чланови, (сваки
учитељ, вероучитељ или подучитељица, било које школе у Краљевини који
плаћају 3 ф годишње), “приносници”, са истом сумом за чланарину и
почасни чланови. “Закладници”, “прави” чланови и “приносници” имали су
право активног и пасивног бирања и давања предлога. Управу су чинили:
скупштина, управни одбор, председник, потпредседник, секретар,
благајник, библиотекар и двојица скупштинских перовођа. Управни одбор
је имао девет чланова и то: председник Јакоб Гезл, потпредседник Стеван
Јаношевић, секретар Љубоје Длустус, библиотекар Александар Копрински,
благајник, и четири одборника. Централни одбор овог друштва се налазио
у Загребу. 1041
Почетком века у Руми је постојало и “Друштво учитеља румског
котара”. Његов вишегодишњи председник био је Гавра Путник, а после
његовог пензионисања Јосип Бинички, равнајући учитељ “пучке школе” у
Никинцима. У току 1907. године дошло је до подвајања у друштву по
националној основи и стварања “Друштва српских учитеља румског
котара” и “Друштва хрватских учитеља румског котара”. 1042

***
Поред народних школа за православну и римокатоличку децу, у
Руми су тих година радиле и друге школе: стручне, и оне намењене
националним мањинама.
Према подацима из Споменице немачке школе, школа за женски
стручни рад је основана 12. априла 1789. године. Такође, у архивској грађи
се помињу “стари људи” који су причали да су поједине жене
самоиницијативно почеле да уче девојке овом занату. Према Францу
Вилхелму, који је консултовао школску хронику, Аугуста Шатарић (пре
1776) и учитељева жена Агата Вајнпрехт (Agatha Weinprecht) – 80-тих
година XVIII века обучавале су девојке у ручном раду. Општина је почела
да плаћа учитељицу тек од 1834. године. То је била учитељица Аугуста
Шатарић. 1043
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Ученице Девојачке стручне школе у Руми око 1890. године

Иако је, према овим подацима, девојачка стручна школа постојала у
Руми од раније, остаје нејасно зашто један новински текст из 1868. године
помиње одлуку општинских власти да у Руми од следеће школске године
отворе женску школу. 1044
Од тог времена постоје подаци да је школа радила у континуитету,
иако су општинске власти покушавале да је укину и скину са буџета. Од
времена новог Школског закона (1874) и реорганизовања школа, општина
је сматрала да је ова школа постала сувишна. Према њој, учитељици
Августи Јанчо више није требала плата, већ би се она награђивала од
самих полазница, с тим да би јој се на располагању оставила школска
просторија и остала помагала. Ова иницијатива, међутим, није прошла, јер
је школа устројена на основу дозволе виших школских власти. Њен
опстанак је био осигуран законима, мерама и другим одлукама и она се
није могла укинути закључком градског заступства. Зато је општини
наложено да се учитељици Јанчо врати обустављена надокнада. Такође,
препоручено је општини да што пре размотри реорганизацију ове школе,
да се за њу изради статут и научна основа или да се докаже њена
сувишност. 1045
У складу са овом препоруком и на захтев румских жена, школски
одбор је израдио статут за оснивање једне стручне школе. Тадашњи
градоначелник Шпилер је 25. октобра 1882. године исти поднео на
одобрење у Загреб. Статут је одобрен после два дана и прописан је
наставни план школе. Према Статуту школу су могле да похађају само
свршене ученице редовне школе, које су желеле да се додатно образују у
ручном раду. Школа се састојала из четири курса: штрикање и хеклање
(мушке и женске чарапе, пуловери,…), кројење и шивење, кројење и
шивење сложенијих ствари из журнала * и везење. Ученице су биле
обавезне да иду на црквену службу недељом и празником и да поштују
прописана правила понашања према наставницима и самој школи. Курс је
трајао од 1. септембра до 31. децембра, а дневно од 8 до 11 и од 14 до 16
часова. Прва настава је почела 1. фебруара 1883. године. 1046
Према жупанијским извештајима скраја XIX и почетка XX века ову
школу су похађале ученице свих вера, а њихов број је варирао, у просеку
око 30 – 40. Нешто више је било ученица римокатоличке вере, затим
православних и понека Јеврејка. Оне су изучавале шивење рубља и
кројачки занат. Учитељица је и даље била Аугуста Јанчо. 1047
Делатност школе, односно њених ученица била је запажена и ван
Руме. Њихови радови су се редовно појављивали на многобројним
изложбама широм Аустроугарске. На једној таквој изложби у Будимпешти
1044
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1886. године, награђен је столњак четрнаестогодишње ученице Лепосаве
Радосављевић из Руме. 1048 Нешто касније, исте године, директор Антон
Гезл, известио је Магистрат да је од два ручна рада, урађена за изложбу у
Будимпешти, пристигло 54 форинте и предложио да се награде Лепосава
Радосављевић, ученица која је израдила покривач (8 ф), ученица Катарина
Рос (Katharina Ross) за ћилим (3 ф), затим, ученице које су израдиле
албум, за табеле од 1-6 (по 1 ф), а за табеле од 7-12 (по 1,5 ф). Даље,
требало је платити Вагнеру за вињете, браћи Дудић (59 н), учитељици
Јанчо за набављене ствари (1 ф 39 н). Остатак новца би требало да се
искористи за набавку школског прибора, а 16 ф и 91 н за сиромашне
ученице које не могу саме да набаве материјал. Ученички радови, настали
од тог материјала, на крају године би били изложени и продати. 1049
Школа за женски стручни рад, као и Општа пучка девојачка школа у
Руми “одликоване” су на "Господарској изложби" у Осијеку 14. фебруара
1890. године. Добиле су дипломе и “колајне” (медаље). 1050
Запажен рад ове школе био је један од разлога што је вршачки
епископ Гаврило 1907. године предложио Школском савету, или Руму или
Вршац, као најпогоднија места за вишу српску девојачку школу. 1051 Две
године касније, Саборски одбор одобрио је отварање Српске више
девојачке школе у Руми, али месни школски одбор није прихватио ову
одлуку, наводећи разлоге материјалне природе. Писац овог чланка каже
да док друге општине “имају вољу за такво нешто, Румљани сумњичаво
врте главом”. 1052
***
Све до доношења Обртног закона 1884. године, нису постојале
посебне школе за ученике у занатству и трговини. Овај закон, у поглављу
“О школах за шегрте”, прописивао је да, ако општина има преко 50 шегрта,
треба установити посебну школу, а у супротном, организовати течајеве
при грађанским и елементарним школама. Настава у шегртским школама
трајала је 10 месеци годишње, са 8 часова недељно у току два радна
дана. Недељом су предвиђени часови цртања. Настава се одвијала у
вечерњим сатима и недељом пре подне. 1053
Следећи корак у организовању шегртских школа је била Наредба
Владе, Одјела за богоштовље и наставу, од 30. маја 1886. године, упућена
градским поглаварствима и краљевским надзорништвима за народне
школе. Њоме је, на темељу закона из 1884. године, одређено да се у више
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градова, међу њима и у Руми, мора основати шегртска школа. Прописан је
и статут за шегртске школе у Хрватској и Славонији. 1054
Према Статуту, школа је имала виши и нижи степен. Нижи је имао
један разред, у који су ишли они ученици који нису завршили сва четири
разреда народне школе, а виши – три разреда (годишта). Полазници
школе нису могли да буду млађи од 12 година или ако нису пошли у
народну школу. Школа је била обавезна за све шегрте на занату.
Предмети у шегртској школи су: веронаука, “рачунство и мјерство”,
читање, “пословни саставци”, књиговодство и занатско законодавство,
цртање и моделовање, а за трговце још и наука о роби, трговачко
рачунство и трговачко књиговодство. 1055
Шегртска школа У Руми је отворена 17. фебруара 1887. године, са
једним разредом за занатлијске ученике и једним за трговачке. У комисији
за оснивање шегртске школе су били: Фердинанд Ристер, као председник,
Гавра Путник, као перовођа и чланови: Јакоб Гесл, директор школе,
Димитрије Пазарски, трговац, Карл Хофман, зидар, Самуел Швелбл,
стаклар и Иван Петровић, кројач. 1056
Отварању школе су присуствовали многи угледни гости из
привредног живота Руме. Говор је одржао ондашњи градоначелник Јован
Ђуришић, који је објаснио сврху оснивања школе. Закључцима занатског
одбора настава је одржавана понедељком и средом од 17 до 20 часова, за
све ученике, док је недељом од 10 до 12 и од 14 до 16 часова
организована настава цртања. Такође, недеља, од 14 до 16 часова,
резервисана је само за трговачку омладину. Управа школе је поверена
директору тадашње народне школе Јакобу Геслу, а надзор занатском
удружењу, на чијем је челу био Карл Хофман. У њиховој надлежности се
налазио избор наставника, утврђивање наставног времена, испити и др.
Школски одбор су сачињавали: Јозеф Серваци, Франц Грубер, Петер
Пајшл, Јохан Рилке, Сима Глигоревић и Франц Херцог. Учитељи су били:
жупник Јосип Паус, Стеван Фабијанчић, за римокатоличку веру, Авакум
Стајић за православну, за кореспонденцију Гавра Путник, за читање
“природописних штива“ Антун Муха, рачунско и геометријско обликовање
Јозеф Аншау, “рачунство и мерство” Стеван Јаношевић, “читање повјесних
и земљописних штива” (историја и географија) Урош Старчевић,
“просторно и геометријско рисање” Тодор Огризовић, књиговодство Карл
Ристер и за цртање Карл Хекман. Прве године је уписано 64 ученика. 1057
Половином октобра 1888. године жупанијске власти су одобриле
отварање трећег разреда. За ове разреде одређени су учитељи Макс
Сачер и Лукас Хештера. Године 1890. директор је постао Антун Муха, а
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следеће године објављен је “Нови устројни статут за шегртске школе у
Хрватској и Славонији”. 1058
У румској шегртској школи било је ученика из свих крајева земље,
као и из иностранства. Узраст ученика се кретао од 12 до преко 20 година.
Они су обучавани да буду: абаџије, бачвари, бријачи, бравари, чешљари,
чарапари, димничари, четкари, клесари, књиговесци, шеширџије,
кобасичари, колари, ковачи, кошари, кројачи, крзнари, лимари, лончари,
машинисти, медичари, месари, млинари, опанчари, папучари, пећари,
пекари, ципелари, ременари, седлари, стаклари, столари, тапетари,
тесари, тискари, ткалци, токари, трговци, урари, ужари, зидари и други.
У наредном периоду број ученика шегртске школе у Руми је стално
растао. Године 1892. школа је имала неколико “скупина”: индустријскотрговачку (36 ученика), грађевинску (22 ученика) и мешовиту скупину (7
ученика). 1059 Почетком XX века тај број је износио преко 300. То је било
знатно више него у сличним школама у Митровици, Вуковару, Винковцима
и Инђији. 1060
Школска настава се одвијала према тадашњим савременим
критеријумима, и уз помоћ наменских уџбеника и наставних средстава.
Осамдесетих година XIX века, између осталих, користили су се: Читанка за
градске опетовнице од Фрање Клаића, Писменик од Ивана Филиповића,
Пета рачуница за хрватске пучке школе од Фрање Мочника и Млади
трговац од Милана Крешића. 1061 Нешто касније, учитељски збор шегртске
школе исказао је потребу за лончарском земљом из Врдника, за
моделовање, као и за следећим училима: “Тричеров музеј” за
природописну обуку, три велике табле и шест блокова за цртачку обуку. 1062
С времена на време, организоване су изложбе шегртских радова.
Једна таква изложба одржана је 1/14. августа 1904. године у 11 часова, у
просторијама нове немачке школе. Организовали су је Румска обртничка
задруга и Прва српска занатлијска задруга. Отварању је присуствовао и
поджупан Сремске жупаније, а говорио и Јозеф Серваци. Изложба је
трајала 15, 18, 19, 20 и 21. августа, од 8 до 12 и од 15 до 18 часова. Била је
такмичарског карактера, а победио је Обреновић В. Милић са Цетиња. Он
је начинио више фотографија, цртежа, једно распеће и шару на мраморној
плочи. 1063
Сваке године ученици шегртске школе су организовали “шегртски бал”,
иако се наставно особље, изгледа, није са тим слагало. Директор ове школе
Антон Муха је 1893. године тражио од Поглаварства да се бал забрани због
“моралне погибељи”. Наиме, у питању су били дечаци од 12 до 16 година,
1058

Franz Wilhelm, нав. дело, I, 347
ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 8.001-9.292
Жупанијски извештај, год. 1907, 209
1061
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320
1062
ИАС, Магистрат..., 1890, кут. 8.001-8.800 и 1891, кут. 259-1.000 (кутија са 1890)
1063
"Застава", 1904, 170, 184
1059
1060
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којима ће друштво правити девојчице од 14 до 15 година. Поглаварство је
одбацило овај захтев, због традиционалног карактера ове приредбе, а и
шегртски послодавци су дали своју сагласност на њено одржавање.1064
Поред ове школе, сличну делатност је обављала и школа при
удружењу Српска трговачка омладина, о којој је било речи у претходном
поглављу.
***
Почетком 50-их година XIX века, тадашњи органиста у римокатоличкој
цркви, Антон Цимбрић, утемељио је прву музичку школу у Руми. 1065 Једна
приватна школа за гуслање, са хрватским или српским наставним језиком,
постојала је и почетком XX века, а водио ју је Карл Амброз. Године 1907. њу
је похађало 10 ученика. 1066 Тадашњи познати музичар, Румљанин Тоша
Андрејевић Аустралијанац 1888. године основао је у Руми Вишу музичку
школу, која је, међутим, радила само једну годину. 1067
У згради немачке школе дуго времена се одвијала и настава цртања,
која се третирала као посебна школа – цртачка. У првој половини XIX века
наставу, у ваннаставно време (недељом), одржавао је учитељ Јозеф Нагл
(Josef Nagl), затим, Франц Пер (Franz Peer), Карл Лобмајер (Karl Lobmayer),
браћа Хуго (Hugo) и Ото Конрад фон Хецендорф. Oд уласка немачке
војске у Руму 1915. године, настава је прекинута, јер су се у зграду
уселили Немци. 1068
Мањински народи у тадашњој Руми су, такође, имали своје школе.
Не зна се тачно када је почела са радом школа за јеврејску децу, али 26.
октобра 1875. године представник јеврејске општине Јозеф Штајнер
препоручио је Коломана Биненштока (Kolomann Bienenstock) за ванредног
учитеља јеврејске школе. 1069
Две и по године касније председник јеврејске црквене општине Самуел
Швелбл тражио је од Магистрата да се на плацу бр. 636 ове црквене општине,
између суседа Јозефа Јанковића, Антона Вагнера и Стевана Рупа (Stefan
Rupp), по приложеном нацрту подигне нова јеврејска школа, покривена
црепом.1070 Ипак, школа није одмах подигнута, јер је, одговарајући на отпис
краљевске владе, у вези са подизањем израелитске и кошерске школе,
општина тврдила да није у стању да исту финансира.1071
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ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 401-1.700
Carl Bischof, нав. дело, 153
1066
Жупанијски извештај, год. 1907, 210
1067
Богдан Чиплић, Фаготиста из Руме, "Дневник", Нови Сад, 5. октобар 1975.
1068
Franz Wilhelm, нав. дело, 348
1069
АВ, Ф – 401, кут. 13, док. 1.746
1070
ИАС, Магистрат..., 1878, док. бр. 604-605
Напомена: на овом плацу је касније подигнута синагога, а данас је ту ЈП Стамбено.
1071
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 16. август 1889.
1065
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На седници од 1. септембра 1904. године, заступство трговишта
Руме донело је одлуку да у близини железничке станице у Руми купи
земљиште од државне железнице за градњу Мађарске школе. 1072 Школска
зграда је убрзо и саграђена и стављена у функцију. Била је намењена
деци железничарских радника, који су махом били мађарске
националности. Један од њених наставника у периоду 1912 – 1915. године
био је Ђура Мркобрад. 1073
Први подаци о забавишту у Руми су из 1884. године, када је на
молбу Ане Милер (Anna Müller) да у Руми отвори “дечје чувалиште”,
Магистрат одговорио да је то у надлежности Владе. 1074 Ипак, следеће
године је Влада у Загребу дозволила Даринки, жени учитеља Стевана
Јаношевића, да отвори “чувалиште мале деце”. 1075
Од таквих установа најдуже је трајало забавиште Јулке Јуришић.
Према жупанијским извештајима радило је од краја XIX века до 1915.
године. Румско властелинство је издржавало забавиште. Године 1895.
имало је деветоро мушке и четрнаесторо женске деце. 1076
Број деце је временом растао: 1898 – 39, 1900 – 34, 1903 – 41, 1904
– 42, 1907 – 50... 1077
Поменимо на крају и путујуће школе (курсеве) играња, које су
повремено долазиле у Руму.
Једну од таквих школа је држао Ђорђе Т. Костић, учитељ играња,
који је “више година држао школу за обучавање младежи игрању”. Он је
1883. године од Магистрата тражио дозволу да исту отвори у Бадеровој
гостионици и, касније “Код црног орла”. Услови за добијање дозволе су
били да деца не смеју да уче са одраслима, да се настава не одржава
после 20 часова, да нема наплаћивања улазница, јела и пића и бучне
музике. 1078

***
Један од најзначајнијих догађаја за румско школство било је
оснивање Румске гимназије. Оваква школска установа за Руму почетком
XX века била је “прека потреба”. Том констатацијом је прихваћен предлог
заступника Ђуре Стајића на седници заступства од 18. јануара 1912.
године. На једној од следећих седница, од 6. фебруара исте године,
донета је одлука да трошкове изградње ниже реалне гимназије сноси
општина. Утврђени су и приходи од којих ће се покрити сви трошкови
1072

Добривој Митровић, Грађа..., 198
Жупанијски извештај, год. 1908, 361-362
1074
ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 6.604-7.300
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ИАС, Магистрат..., 1885, кут. 2.009-2.800
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Жупанијски извештај, год. 1895, 277; Службени гласник Краљевске хрватско славонске и
далматинске Земаљске владе, Одјела за богоштовље и наставу 1904. и 1917, Загреб,
1904, 200
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Извештаји Сремске жупаније
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ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 1-950 и кут. 3.701-4.100
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школе. Такође, одређене су и плате за особље ове четвороразредне
гимназије (директор, 7 правих учитеља, 2 помоћна учитеља и
полужитељ). 1079
На ванредној свечаној седници градског заступства од 6. августа
1912. године, којој су присуствовали и Фрања Крем, краљевски земаљски
школски надзорник за средње школе, а у својству изасланика краљевске
земаљске владе, секретар владе Иван Галић, Миле Дејановић, котарски
пристав и 16 градских заступника, донета је одлука да се отвори
гимназија за мушку и женску младеж, уписом у први разред школске
1912/1913. 1080
Двадесет дана касније, стигло је одобрење Владе, Одјела за
богоштовље и наставу, за отварање првог разреда Државне реалне
гимназије у Руми, а 11. новембра дозвола да се први разред “Мале
гимназије” раздвоји у три паралелна разреда. 1081
Следеће године је постављено питање градње гимназијске зграде. У
међувремену, Гимназија је од почетка школске 1912/13. године смештена у
просторијама нове српске школе (приземље, десно од главног улаза), у
тзв. гимназијској дворани. 1082
На седници трговишног заступства од 17. маја 1913. донета је
одлука да се изгради зграда за Гимназију и да се тражи дозвола за
отварање другог разреда. Почетком јуна прихваћена је понуда за градњу
школске зграде, према нацрту Стефана Ташнера, на катастарској
честици бр. 57, са фронтом према Главној улици. Трошкови градње су
процењени на 12.000 К. Према писању листа "Застава", за ту сврху је
узет зајам од 45.500 К из Убошке закладе и 25.000 К из Католичког
школског фонда. Међутим, почетком марта 1914. године, заступство је
примило још једну понуду за градњу ове школске зграде. Осијечки
архитект Виктор Аксман (Victor Axmann) послао је две варијанте за
градњу Гимназије у Руми, при чему је усвојена варијанта “Б1”. Димензије
овог објекта су биле 43,55 X 62,20 m. У априлу је решено да се узме
зајам у износу од 250.000 К. 1083
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Добривој Митровић, Грађа... , 196; Споменица 1912-1967. Гимназије у Руми, 22;
Жупанијски извештај, год. 1912, 148
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Споменица 1912-1967. Гимназије у Руми, 22; Добровој Митровић, Грађа..., 198
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Добровој Митровић, Грађа... , 199
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"Застава", 1912, 187, 201ј; ИАС, Магистрат..., 1912, кут. 5.481-7.611 (кут. са 1913)
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Добровој Митровић, Грађа... , 199-200, 251; "Застава", 1912, 228ј
Напомена: Франц Вилхелм пише да је Аксманова понуда најпре одбијена, а прихваћена
она Ташнерова. (Franz Wilhelm, нав. дело, I, 385, 386)
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Пројекат зграде Румске гимназије
Камен темељац је положен 30. јуна 1914. године, у околностима које
су владале непосредно после атентата у Сарајеву, а зграда је подигнута
тек у јесен 1924, под руководством инжењера Милана Цвејића из
Београда. У темељ је стављена кутија са документом на коме је
писало 1084:
“За вечно сећање!
У време славне владавине Његовог Величанства нашег
премилостивог Цара и Краља Фрање Јосипа Првог; за време владавине
његове екселенције Бана Хрватске, Славоније и Далмације барона др
Ивана Скерлеца од Ломнице; за време управе високог краљевског одела
за богоштовље и наставу високородног господина председника др
Стјепана Тропша; за време епископата његове екселенције босанскођаковачког и сремског бискупа др Ивана Крапца; за време
администратора карловачке архидијецезе преосвећеног пакрачкославонског епископа Мирона Николића; за време жупановања његовог
високородног жупана Срема Имра Хидегетија и у присуству потписаних
румских духовника, чиновника и грађана био је данас постављен камен
темељац за зграду ниже реалне гимназије, коју је румско грађанство
отворило пре две године из сопствених средстава, а на срећу његовог
подмлатка и за процват садашњег трговишта Рума, иако је још пре 138
1084

Franz Wilhelm, нав. дело, I, 386
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година земаљска управа у Загребу покушала да у срцу лепог Срема
утемељи једну средњу школу.
Нека живи и цвета и напредује наша Нижа реална гимназија! Нека
је вечно прати садашња љубав Руме и румске околине; такође нека је
свемоћни Бог и премилостиви Краљ из превисоке ХабсбуршкоЛотариншке династије са њиховом милошћу и њиховом правдом
сачувају, ојачају и уздигну за вечна времена.
Рума, 30. јуни 1914.”
У први разред Државне реалне гимназије у Руми уписано је 118
ученика, од којих је на крају године остало 113. Највише је било
православних (60), католика (46), Јевреја (6) и евангелиста (1). Ученика је
било 64, а ученица 49; занатлијске и трговачке деце 55, чиновничке 19,
адвокатске, лекарске и приватних мереника 4, државних и земаљских
чиновника 5, поседника и властеле 2, великих обртника, трговаца и
банкара 1, сељака 21, свештеника, професора, учитеља, књижевника и
уметника 3, слугу и надничара 2 и официра 1. Наставу су школске 1912/13.
године држали: директор Мојо Медић * – краснопис, Еуген Реин (Eugen
Rein) – хрватски, немачки, мушка гимнастика и земљопис, Фрањо Зеленко
– математика и “мјерство и просто-ручно рисање”, Иван Баретић –
хрватски, немачки и женска гимнастика, Ђуро Мркобрад – математика,
“мјерство”, мађарски језик и природопис, Иван Фридрих (Johann Friedrich) –
римокатоличка веронаука и Александар Костић – православна веронаука.
Сви су били интерни учитељи. Екстерни учитељи за облигатне предмете
били су Павле Клajн (Paul Klein) – евангелистичка веронаука и Фрањо
Рихтман (Franz Richtmann) – “Мојсијева” веронаука. “Увјетно облигатне и
необлигатне предмете” су предавали Душан Поповић – хорско и црквено
певање и Драгутин Хекман (Karl Heckmann) – црквено певање. 1085
На првој редовној седници учитељског збора, од 22. октобра 1912.
године, председавајући Мојо Медић је, између осталог, упозорио колектив
на Високу наредбу од 12. августа 1908, према којој се особље Гимназије,
ученицима оба пола, мора обраћати са “Ви”, затим да их не смеју телесно
кажњавати, примати на становање и приватно обучавати уколико им држе
и наставу. 1086

*

Мојо Медић, рођен 18. октобра 1855. у Личком Доброселу. Школовао се у Госпићу и
Раковцу, где је друговао са Николом Теслом. Природне науке је дипломирао на Високој
техничкој школи у Бечу. После службовања као професор у Загребу, Петрињи, Осијеку,
Сремској Митровици и Земуну и реактивирања из пензије, долази у Руму као директор
Гимназије, где је дочекао дефинитивно пензионисање 1921. године. Умро је у Земуну 13.
децембра 1939. године. Објављивао је радове у Наставном вјеснику, Гласнику
југословенског професорског друштва, Јавору, Стражилову, Бранковом колу, Летопису
Матице српске, Гласнику Земаљског музеја у Сарајеву и другим публикацијама. Писао је и
уџбенике из биологије. Открио је и описао једну врсту тракавице, која је названа “taenia
Medici i Stossich”. (Ратко Рацковић, Мојо Медић, Зборник ЗМР, VI, Рума, 2009)
1085
Izveštaj o maloj realnoj gimnaziji u Rumi za školsku godinu 1912/13, Zemun, 1913.
1086
Збирка ЗМР, Прва књига записника Румске гимназије (преписао Богдан Рајаковац)
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Већ у првој години рада установљена је библиотека наставника
Гимназије. Располагала је фондом од 1.164 библиотечке јединице, који је
стално увећаван из средстава Заједнице дома и школе. Гимназија је била
претплаћена на разне часописе: Летопис Матице српске, Гласник
Историјског друштва, Хрватска ревија, Живот и рад, Јадранска стража,
Сатурн, Просветни гласник и Здравље. 1087 У оквиру Гимназије постојало је
и радило Друштво за помагање сиромашних и вредних ученика и
ученица. 1088

Наставнички колектив Румске гимназије 1912. године
***
На крају следе изводи из Споменице Српске народне школе, који, у
најважнијим сегментима, непосредно илуструју њен рад током
вишедеценијског постојања.
- Школска 1875/76.
Обавезних ученика је било 238, похађало 216, опетоваца 88.
Школу је 26. јула прегледао школски надзорник Димитрије Вурдељ.
1087
1088

Дан, Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, Нови Сад, 7. октобар 1939.
Збирка ЗМР, инв. бр. 4
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Библиотека је поседовала 145 дела и 170 свезака.
- Школска 1876/77.
Обавезних ученика је било 254, похађало 122, опетоваца 94.
Библиотека је поседовала 162 дела и 206 свезака.
У школском врту је било 249 дивљих воћака, 119 оплемењених и 260
чокота винове лозе.
- Школска 1877/78.
Редовних ученика је било 215, опетоваца 93, укупно 308.
Милица Николајевић је даровала икону Светог Саве са златним
оквиром.
Библиотека је поседовала 162 дела и 206 свезака.
У врту је била 351 дивља воћка, 175 оплемењених и 308 чокота
винове лозе.
- Школска 1878/79.
Редовних ученика је било 229, опетоваца 97, укупно 326.
Школа је уписана у чланство “Матице хрватске”.

...
- Школска 1880/81.
Редовних ученика је било 225, опетоваца 75, свега 300.
Од 1. до 10. октобра 1881. године био је народни попис, те није било
наставе.
Тоша Богдановић и његова супруга Драга поклонили су школи
заставу од беле свиле са тракама од три боје и сходним натписом, у
вредности 400 форинти, а застава је освећена новембра 1886. године.
- Школска 1881/82.
Укупно 300 ученика.
У Руму је дошао гроф Ладислав Пејачевић коме су представљени
учитељи, а Рума је била украшена светиљкама и заставама. Гроф је пре
одласка посетио римокатоличку цркву и православну цркву Светог Духа.
...
- Школска 1883/84.
Укупно 302 ученика.
Преглед школске деце обавио др Душан Дима, који је констатовао
више случајева трахома.
- Школска 1884/85.
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Укупно 238 ученика.
Библиотека је поседовала 376 дела, 452 свеске (учитељска) и 66
дела и 66 свезака (ђачка).
У школском врту је било 2.106 дивљака, 924 оплемењене воћке и
780 чокота винове лозе.
Гавра Путник је одређен да иде на земаљску изложбу у Будимпешту.
...
- Школска 1886/87.
Укупно 340 ученика.
Велики жупан Сремске жупаније Ервин пл. Чех посетио је Руму.
Због богиња и шарлаха настава је обустављена 29. октобра.
Јосип Јурај Штросмајер је посетио Руму 19. маја.
Школа је затворена због богиња 27. маја.
Покојном Ђорђу Натошевићу су почетком августа три дана звонила
сва звона.
...
- Школска 1888/89.
Укупно 373 ученика.
Наређење да се деци два пута годишње чита објава да се свако
оштећење железничких ствари оштро кажњава.
Нови школски закон од 31. октобра 1888. године.
- Школска 1889/90.
Укупно 385 ученика.
Пензионисан је дугогодишњи учитељ Урош Старчевић.
Школу је прегледао надзорник Иван Штангл.
- Школска 1890/91.
Укупно 408 ученика.
Наставе није било 6. и 7. октобра, због бербе.
Због пописа становништва од 1. до 10 октобра није било наставе.
...
- Школска 1896/97.
Укупно ученика 309.
Ученици школе присуствовали су освећењу нове римокатоличке
школске зграде.
Излет у Врдник организован је 1/13. маја.
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...
- Школска 1898/99.
Укупно 257 ученика.
Др Холуб “славни африкански путник у Бечу” даровао школи збирку
минерала, фосила биљака и животиња, као и пет комада испуњених
птица.
- Школска 1899/1900.
Укупно 267 ученика.
Појава шарлаха у октобру.
Досадашња кућа у Железничкој улици у којој је током више година
био смештен један разред школе је напуштена, те су два разреда ове
школе премештена у стару зграду римокатоличке школе, а преостала
једна дворана у "овошколској" згради претворена је у зборницу.
Од 13. новембра до 26. децембра, школе у Руми су биле затворене
због шарлаха и дифтерије.
- Школска 1900/1901.
Укупно 262 ученика.
Школа је уписана за члана оснивача “Српске пчеларске задруге у
Руми”.
Велики жупан Сремске жупаније Петар пл. Јурковић и поджупан
Иван Брнић посетили су Руму и школу. Овај последњи је у Руми напрасно
умро.
Школу је 4. септембра 1900. посетио војвода Марко Миљанов са
женом Стефанијом.
- Школска 1901/1902.
Укупно 281 ученик.
Посета пчеларској изложби у Вуковару.
- Школска 1902/1903.
Укупно 273 ученика.
Допис о борби за искорењивање употребе жестоких пића међу
ученицима.
- Школска 1903/1904.
Укупно 274 ученика.
Школа је у више наврата затварана због “добраца” и “шкрлета”.
- Школска 1904/1905.
Укупно 277 ученика.
Распуштен први разред због болести “добраца”.
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Освећена нова школска зграда.
...
- Школска 1906/1907.
Директор школе Гавра Путник је тешко оболио.
Набављен хармонијум.
Светосавска свечаност одржана 27. јануара.
- Школска 1907/1908.
Укупно 375 ученика.
Због заразе школа је почела 15. септембра.
Школа је 6. марта затворена на 6 дана због заразе.
- Школска 1908/1909.
Укупно 367 ученика.
Библиотека је поседовала укупно 1.450 књига.
У школском врту је било 4.200 дивљих воћака, 1.750 калемљених и
650 чокота винове лозе.
Почетак школе одложен је за 1. октобар због заразе “шкрлети”.
Од 11. децембра 1908. уведена је забрана употребе ћирилице у
службеним списима.
Уведено је електрично звонце у школу.
- Школска 1909/1910.
Уписано је 283 ученика (138 м. и 145 ж.), а у опетовници 60 (30 м. и 30
ж.).
У школском врту је било 2.900 дивљих воћака, 2.995 оплемењених и
650 чокота винове лозе.
У школи је септембра 1909. организована Земаљска пчеларска
изложба и “изложба народних женских радова”.
Више од 40 ученика ступило је у Соколско друштво.
Ученици су учествовали на ноћним забавама и теревенкама, чиме су
се огрешили о школски и наставни ред.
Деца могу да похађају соколске вежбе и забаве само дању и под
надзором учитеља.
Ћирилица “у смислу научне основе” уведена је у први разред 23.
марта.
Душан Поповић је био на конференцији учитеља Срба 19. маја у
Загребу.
- Школска 1910/1911.
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Уписано је 294 ученика (151 м. и 143 ж.), а у опетовници 58 (27 м. и 31
ж.).
У врту је било 2.700 дивљих воћака, 1.850 оплемењених и 650
чокота винове лозе.
Обављен је попис становништва од 1. до 10. јануара 1911. године.
Путујући учитељ Х. Сарка са својим “пројекционим апаратом”
пројектовао је 136 слика приморја (од Трста до Котора).
Др Славко Рехницер обавио је цепљење против “црних богиња”.
Сахрана Антонија Богдановића – 19. априла.
Организован излет у шумицу “Тивол” на “Мајалес” 15. маја.
- Школска 1911/1912.
Уписано је 310 ученика (154 м. и 153 ж.), а у опетовници 67 (27 м. и 40
ж.).
Школски врт установљен на новом земљишту, и то у школском
дворишту, површине 301 кв. хв., у коме је било 109 двогодишњих калема,
360 дивљих воћака и 32 чокота винове лозе.
Није отворена паралелка за 3. разред (Ђ. Стајић је у Заступству био
против). Он је, као и М. Николајевић, изабран да испита број ђака у 3.
разреду, али они то нису урадили током целе године. Писац Споменице
сматра да је то урађено намерно, јер су они имали своју децу у 3. разреду.
“Због приватних интереса трпе школа и просветни рад”.
Споменик Јовану Јовановићу Змају подигнут је 5. новембра. Следи
критички запис како се “Одбор Српкиња за подизање споменика чика Јови
Змају” ставио у службу једне политичке странке, тако да је цела прослава
“слабо успела”. Нико из школе није учествовао (није ни позван), јер су
обавештени тек 10 – 15 дана пре откривања. Учитељу је забрањено да
држи говор, а деци да присуствују у пуном броју, јер би само сметала.
Школски подворник је током ноћи ипак истакао барјак, али је зато кажњен.
Август Фолтман је у бесцење продао калеме из бившег школског
врта, необавештавајући о томе школу, чији је врт празан.
- Школска 1912/1913.
Уписано је 327 ученика (166 м. и 161 ж.), а у опетовници 70 (24 м. и 46
ж.).
Гимнастичка дворана претворена је у две учионице за потребе
Гимназије, а свлачионица у зборницу.
Зграда школе је покривена “етернит” плочама, док је цреп скинут.
Због промаје у школским ходницима једна врата су премештена “на више”.
У Руми је владао шарлах, те је почетак школе одложен за 9.
септембар.
Школа је током године обележила: парастос покојној краљици
Јелисавети (10. септембар), призивање Светог Духа (13. септембар),
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имендан цара Фрање Јосипа (4. октобар), причешћа, ношење литије на
жита (28. април) и дечји дан (7. и 8. јун).
Погреб католичког жупника Јосипа Оберлајтера (8. новембра).
Набављена нова учила: земљовид Краљевине Хрватске Славоније и
Далмације и ватрогасна штрицаљка.
- Школска 1913/1914.
Још једна учионица уступљена је за потребе Гимназије, тако да су
сада два разреда ове (пучке) школе морала да иду у римокатоличку
основну школу. Душан Поповић је критички гледао на останак Гимназије у
школи, на рачун ниже српске школе.
Ђаци су 15. јуна ишли у биоскоп “Аполо” и гледали “Страдање
Христово”.
Погреб Милице Николајевић, председнице Женске добротворне
задруге, 13. маја.
Гроф Марко Пејачевић (народни заступник у Сабору) посетио је
школу.
Благодарење и крај школске године 30. јуна.
Директор Душан Поповић одржао је говор поводом смрти Франца
Фердинанда и Софије Хохенбург, у присуству многобројних грађана и
родитеља деце “згражајући се над гадним и црним злочином”.
- Школска 1914/1915.
Цео Срем је постао уже ратно подручје. Почетак наставе је каснио, и
то уз “рику топова и гроктање пушака, када би наша храбра војска
наступала на непријатељску земљу”.
Школска зграда је употребљена у војне сврхе и коришћена је као
резервна војна болница.
Мобилисани учитељи Михајловић и Милчић.
Због рата и будућих тешких материјалних прилика основан је у Руми
“Грађански одбор за потпору сиромашних обитељи мобилисаних
Румљана”, чији је благајник био Душан Поповић. Он је сакупио 4.200 К.
Директор школе Душан Поповић је био интерниран, као талац за
Руму. Пошто није могао да положи јемство од 20.000К (“као неки”) морао је
тамновати најпре у Хрватском дому, а касније је сам плаћао станарину за
тамновање у трајању од 3 месеца. Школске агенде је преузео Петар
Стефановић, наводно по усменој наредби општинског бележника.
Наредба од 3. октобра 1914. о укидању ћирилице у првом разреду.
Школа је добила име “Општа пучка школа с хрватским наставним
језиком” 1. децембра.
Војсци у Будимпешти је од стране школске младежи послато 180 К.
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У школу се вратио Душан Поповић, који је нашао књижницу у нереду,
обијене ормаре, разбацане књиге, разбацане и уништене службене списе,
оштећена или нестала учила, почупан врт, а винову лозу делом запаљену.
Забрана употребе "писанки, биљежница, задужница и цртанки"
штампаних ћирилицом.
Забрана појединих књига (“Васа Решпект”).
Забрана слике Светог Саве у оделу српског краља, забрана
екавице…
Пошто се школа не одвија учитељи морају да обављају
манипулационе и писарске послове код котарског суда (пописана стока,
радна снага у Руми…)
- Школска 1915/1916.
Школа опет почиње уз грмљавину топова и друге “ратне грозоте”.
Све школске зграде су уступљене војсци, али на подстицај равнатеља,
учитеља Антуна Мухе, Душана Поповића и Моје Медића, као и месних
политичких области, дозвољено је да се школска зграда у Горњој главној
улици употреби за школу. Зграда је поправљена, а војска је платила
штету. У истој згради је радила и гимназија и обе ниже пучке школе.
Српска школа је добила само 3 учионице за својих 7 разреда, па је
извођена наизменична настава. “Али, боље је и то, него ништа, јер се
младеж одвојила од школе и од цркве и ‘клатарила’ без икаквог надзора”.
Књиге су стигле са закашњењем и без ћирилице.
Ново име школе: "Општа нижа пучка школа у Доњој Главној улици у
Руми".
Сакупљање за војску (џакови за песак, вунене крпе, гума, каучук,
новац...).
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Култура

Попуштањем политичких стега, након укидања апсолутизма, могао
се очекивати размах друштвеног живота и културе у том контексту. То се и
десило, али постепено, и у мањем обиму. Држава је још увек била дубоко
подељена постојећом етничком структуром становништва, што се
неминовно одражавало и у овој области живота. Сличне прилике су
владале и у Руми. Друштвени живот и култура су били јасно и снажно
обележени националним предзнаком. Другим речима, околности у сфери
културе су током целог овог периода били под утицајем актуелних
националних покрета, чији су били саставни део. Штавише, култура,
односно њени посленици, били су на челу ових покрета.
Први знаци буђења из учмалости свакодневног живота појавили су
се још крајем 1860. и почетком 1861. године. Тих дана је у Руми боравила
позоришна дружина из Новог Сада, највероватније претеча Српског
народног позоришта, насталог непосредно потом. Следила су гостовања
сличних путујућих друштава, затим забаве, беседе, села ...

Румска друштва
Једно од најзначајнијих румских друштава било је Српско певачко
друштво, које је својим радом у највећој мери обележило културни живот
Руме у другој половини XIX и почетком XX века. У локалној историографији
својевремено се развила полемика око године његовог оснивања. Према
неким мишљењима то је била 1862. година, која се налази на значкама
овог друштва, а према другим, 1872. година, када је друштво добило своја
правила. Извештај Српског певачког друштва за 1911. годину даје
недвосмислен одговор на ово питање. Према њему, друштво је основано
28. септембра 1962. године, у мешовитом збору, а прву литургију је
отпевало на дан Светог Саве 1863. Оснивачи друштва су били Панта А.
Ђуричић и Васа Критовац. 1089
Први подаци о постојању једног српског певачког друштва у Руми
потичу из 1867. године, када је у Руми одржана беседа, у организацији
српске омладине. Приход од беседе је најпре био намењен оснивању
сталне певачке дружине, али је касније отишао у корист школског фонда.
Срески судија Бранко Јовановић је испрва забранио одржавање овог
1089

Извештај Српског певачког друштва за 1911, Рума 1912.
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догађаја, вероватно због тога што су организатори том приликом
наглашавали потребу борбе против “туђег, непријатељског елемента”.
Касније је беседа ипак одобрена, уз услов да се у дворани поставе два
црно-жута барјачића. Његов гест је српска штампа касније
прокоментарисала речима “од Турчина гори потурица”. Беседу је отворио
А. Аршиновић, који је уједно био и хоровођа певачког друштва. На беседи
је друштво “сложно” отпевало песме “Невером ме зва”, “Бивали чехове” и
“Убојна труба”. Њихов наступ је публика примила са одушевљењем. У
рецитаторском делу наступили су Н. Жиришић са песмом “Граов-лаз”,
Евица Максимовић “Видела сам” (“када је некима око засузило”) и
“Српкиња сам”, Михаил Фармаћ “Смрт мајке Југовића” и Ст. Милутиновић
са песмом “Склопих очи”. Други део приредбе се претворио у “западну
забаву” са “мазурком” и “трамбланом”, што је био уступак официрима који
су, такође, позвани на ову беседу. 1090
После поменуте беседе, у Руми је завладао “радни дух који тера и
хоће напред”. Новообразована певачка задруга је одржала више састанака
под председништвом Л. Станојевића. Њена правила су послата
Намесничком већу на одобрење. Међутим, судија Бранко Јовановић и
Константин Којић (бивши Текелијин питомац) и даље су ометали рад овог
друштва, изговарајући се да због таквих делатности у Срем могу бити
послате још две регименте. Тако, једном приликом, док је у српској школи
текао састанак овог друштва, баш док је млади румски трговац Јован
Чаркаџић читао свој говор, у салу је дошао један незван гост. Био је то
Константин Којић. Присутни су помислили да је дошао да им се придружи.
Међутим, он је рекао да у име власти забрањује овај скуп и замолио их је
да се разиђу. Касније се испоставило да је дошао са четником, који је
чекао напољу. Сутрадан је судија Јовановић званично позвао Чаркаџића у
суд. У Руми се после говорило да ће ова двојица обавестити Загреб о томе
како су растурили једно српско друштво и да, као “лојални”, пазе на
“милетићевце”. Састанак је касније ипак одржан у једној приватној кући. 1091
Хор певачког друштва је наступио на још једном селу, одржаном 3.
септембра 1867. године. Село је отворио Ј. Чаркаџић, а након тога су
отпеване песме “Де је српска војводина”, под управом госта Б.
Мијајловића, “Чујеш ли Като”, “Девојка соколу зулум учинила” и, на
инсистирање публике, две песме о Милетићу. Госту Мијајловићу се допало
певање хора, али је замерио што су жене седеле одвојено од мушкараца и
што је међу женама било неколико упарађених и окићених, које су
међусобно говориле немачки. Једна информација, изнета том приликом,
уноси недоумицу о постојању српског певачког друштва те године, јер каже
да се у Руми “одавно ради” на стварању сталног певачког друштва, али се
од тога одустало због организовања једног ширег друштва, које би поред
певања укључивало и читаоницу, предавања, села и друге активности.
Занимљиво је и то, да су дан пре овог села, Немци у Руми имали свој бал,
1090
1091

"Застава", 1867, 73
"Застава", 1867, 80
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на који су позвали и Србе. Они се, међутим, нису одазвали, јер “нису хтели
да играју валцере и полке”. 1092
Исте године, нешто касније, помињу се извесни “румски омладинци”,
који су иступили из певачког друштва, јер су у њега ушли “неки из нижега
света”. Ипак, посао на организацији “певачке задруге” настављен је до
краја 1867. године, при чему је предњачила румска српска омладина.
Састанци друштва су одржавани у школским просторијама и у приватним
кућама. 1093
Вести о раду Српског певачког друштва у Руми налазимо и у
наредним годинама. Адвокат Сима Крестић потписао је оглас у коме
Српско певачко друштво у Руми, у оснивању, исказује потребу за једним
учитељем певања, са годишњом платом од 500 форинти. Између осталог,
његов задатак је био да сваке године приреди једну забаву (беседу). Рок
за јављање је шест недеља, уз достављање сведочанства о
стручности. 1094
На овај оглас се вероватно јавио и Вацлав Чабан, Чех из Прага. Он
се 1870. године, као пример словенске солидарности, помиње као учитељ
певања и “короуправитељ“ Омладинског певачког друштва у Руми. Своја
дела је у Руми изводио на “гласовиру и виолинчелу”. 1095
Као члан певачког друштва тих година наведен је и Михаил Фармаћ,
који је изнео јавну захвалност, што је оно учествовало на сахрани његовог
оца, а чест гост на друштвеним приредбама била је Марта Станојевић, која
је на гласовиру свирала српске песме. 1096
Коначно, јуна 1872. године, одобрена су Правила Српског певачког
друштва у Руми. Дефинишући друштвени циљ она наводе учење
“уметности певања, како црквеног, тако и светског”. Друштво је имало и
своју школу за хармонично певање, у којој се настава одвијала бесплатно.
Ко је похађао певачку школу или само певао у друштву, није сматран
чланом, већ учеником. Члан је могао да постане “сваки непорочан
туземац”, који би у друштвену благајну уплаћивао више од 4 форинте
годишње. Делили су се на “суделујуће” (певачи) и потпомажуће. Поред
чланарина и поклона, друштво се издржавало и од прихода са беседа,
села, јавних предавања и игранки, које је организовало. На друштвеном
печату била је урезана лира, са натписом “Печат Српског певачког
друштва у Руми”. Његов први привремени председник био је Сима
Крестић, а наведена су и имена Ђ. Ј. Ђорђевића, Јосима Богдановића,
Симе Милутиновића, Стеве Т. Јаковљевића и Спиридона Антонијевића. 1097
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"Застава", 1867, 86
"Застава", 1867, 76, 80
"Застава", 1869, 98
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"Застава", 1870, 4
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"Застава", 1871, 47 и 1869, 27
1097
Правила Српског певачког друштва у Руми, Рума, 1883.
1093
1094
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Почетком осамдесетих година у раду друштва и, уопште, у музичком
животу Руме, истицао се “млади хоровођа” Душан Јанковић *. До тада су
учитељи певања углавном били учитељи народних католичких школа, који
су овај посао обављали уз малу надокнаду, и зато немотивисано. Више су
се ангажовали на обучавању “свог” певачког друштва, док им је Српско
певачко друштво било у другом плану. Пошто 1882. године друштво није
имало учитеља певања, румски Срби су свесрдно препоручивали младог
Душана Јанковића. Он је убрзо преузео ову дужност и, већ 31. јуна исте
године, организовао забаву у корист Вршчана пострадалих приликом
елементарне непогоде. Забава је одржана у гостионици “Код зеленог
венца”, уз присуство многобројне публике. 1098
Као диригента који је оправдао поверење скупштине Српског
певачког друштва, Јанковић се помиње и следеће 1883. године, након
једне забаве, где су извели следеће композиције: “Ускликнимо”, “Ори ми
се”, “Да се не пробуди”, “Ено барјак”…. 1099 Са једног, пак, другог наступа
друштва, под истом диригентском управом, одржаног 19. фебруара (2.
марта) 1884. године, отпеване су песме: “Јадна драга” (мушки збор),
“Растанак” (мушки збор), “Кор” из Виљема Тела (мушки збор), “Сунце ми је
невесело” (Т. Јаковљевић и Влајко Бугарски), “Ловачки кор” из Фрајшица
(мушки збор), “Туга” (мешовити збор) и “Втак мнохо срци мртво јест”
(мешовити збор). 1100
Осим што је као хоровођа добијао веома добре оцене јавности,
Душан Јанковић је на тадашњим забавама наступао и као певач. То је био
случај на “Бранковој вечери” у Руми 1883. године, када је уз пратњу
Драгиње Андријевић на пијанину, отпевао “Ластавицама”. Хор је тада
извео “Виљема Тела” од Росинија и “Бранково коло”. 1101

*

Душан Јанковић је рођен у Руми 15. марта 1861. године, у занатлијској породици. Основну
школу је похађао у Руми, а гимназију у Сремској Митровици. Конзерваторијум је завршио
у Бечу 1883, а током 1887. године се усавршавао у Прагу као оперски певач. Радио је као
наставник музике у гимназијама у Крушевцу, Крагујевцу, Врању, Вршцу и Београду. Године
1891. положио је државни испит за наставника музике, а 1919. је постао виши предавач музике.
Написао је Методику певања за наставнике музике у средњим школама. Дуже време водио је
хор Академског певачког друштва "Обилић" - хор студената Београдског универзитета.
Поред тога, од 1895. године писао је музичке критике сарађујући у разним часописима и
листовима, као што су: "Просветни гласник", "Наставник", "Застава", "Трговински гласник",
"Дело", "Звук", "Гласник православне цркве". Поред тога бавио се и компоновањем хорских
композиција и дуги низ година активно наступао као концертни певач. У Зборнику хорских
песама бр. 2, објављена је његова композиција за мешовити хор “Роса”. Умро је 20. априла
1930. године у Београду и по личној жели сахрањен у породичној гробници на градском
православном гробљу у Руми. Данас овог надгробног обележја више нема, а захваљујући
професору Богдану Рајаковцу сачувана је фотографија Душана Јанковића која се налазила на
споменику. (Ђорђе Арсенић, Знаменити Румљани, I, Рума, 1996; Богдан Рајаковац, Два
музичара Румљана: Тоша Андрејевић и Душан Јанковић, IX Фестивал музичких друштава
Војводине, Рума, 14. јун 1972)
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Изгледа да “млади ликовођа” Душан Јанковић, кога је на овај
положај довела скупштина Српског певачког друштва, од почетка није био
по вољи неким члановима управе друштва, чији је председник тада био
Сима Стаић. После две године уследиле су и отворене критике на његов
рад. Наводи се да је даровит и музикалан, али самоук и без стручне
спреме, као и да је на репертоару хора мало српских песама. Председник
друштва тих година је био Паја Богдановић. 1102
Нема података када је Јанковић отишао из Руме, али према вестима
из штампе, његови каснији наступи су наилазили на добар пријем. Похвале
те врсте је добио за концерте одржане у Новом Саду и Сремским
Карловцима током 1886. године. Знатно касније, објављена је и вест да су
одобрени концерти Душана Јанковића и његове сестре Катице у Угарској
од 15. августа 1903. године. 1103
Средином осамдесетих година Српско певачко друштво је запало у
проблеме. Прве вести о томе наилазимо 1886. године, када је једна
“беседа” одложена, јер се "певачко друштво распудило”, и нема свог
хоровођу. 1104
Зато је одбор “Румског певачког друштва”, на челу са председником
Симом С. Стаићем, издао проглас насловљен са “браћо Срби”. У тексту се
истичу родољубље, пожртвованост и свест Румљана у претходном
периоду. Међутим, “данас (1887. година – п. а.), када певачко друштво
обележава 25 година постојања, дошло се до тога да му се пева посмртна
песма”. Имало је само 80 потпомажућих чланова, са годишњим приходом
од 320 форинти. Пао је и број певача, тако да се “више не може певати”.
На забавама које оно организује, било је мало посетилаца. “Омладина
неће у Друштво. Окреће се од српске културе и то из пуког ината.” Уз
констатацију да “овако даље не може”, за 13/25. децембар 1887, у школи у
14 часова, организован је “братски разговор” на ову тему. 1105
Излаз из кризе друштво је покушало да нађе у персоналним
променама. После једног огласа за хоровођу, објављеног 1886. године,
следеће године се на том месту помиње Александар Дозела. Између осталог,
његов задатак је био да пет часова недељно обучава ученике у певању.1106
Вести из каснијих година, међутим, не говоре у прилог побољшању
прилика у Друштву. Оне извештавају да Певачко друштво “лоше стоји”, јер
чланови не долазе на вежбање, а ученици певачке школе не похађају
наставу редовно. Број полазника школе је смањен на осам мушких и седам
женских ученика, при чему су од ове осморице само тројица Румљани. 1107
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"Српски глас", 1882, 23; "Застава", 1883, 64 и 1884, 33
"Застава", 1886, 13, 19, 75 и 1903, 87
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Почетком деведесетих година XIX века, председник Српског
певачког друштва био је инжењер Јован Татић, а оглас за хоровођу је,
мање-више, био стално отворен. 1108
Ипак, друштво је радило и учествовало на скоро свим приредбама
које су тада организоване у Руми, а често је и гостовало у другим
срединама.
Један од његових најзначајнијих наступа је био на прослави 500
година од Косовске битке, одржан у Раваници 1889. године. Поред
Румљана, наступала су певачка друштва из Новог Сада, Митровице,
Панчева, Србобрана, Шида, Вуковара... Под управом Александра Дозеле
Румљани су отпевали песму “Напред”. 1109
Приликом прославе Светог Саве 1895. године, друштво је певало:
“Поздрав Светом Сави” (мешовити збор), “Скупљајем се” од Ајзенхута
(мушки збор), “Свет ће читат песме моје” од Дубока (женски збор уз
пратњу хармонијума), “Даворови двори” од Д. Јенка (мушки збор), “Руске
песме” од Ј. Волфа (мешовити збор). 1110 Исте године, у хуманитарној
акцији помоћи поплављеним крајевима у околини Руме, заједно са
Немачким певачким друштвом, Српско певачко друштво је изводило:
“Ниње сили” од Давида (мешовити збор), “Вечерњи хор” (Abendchor) од
Крајцера (мушки збор), “Даворови двори” Даворина Јенка (мушки збор), “Ој
облаци” М. Топаловића (мешовити збор). 1111 На забави у гостионици “Код
Орла” певани су: “Воскликните господеви” од Синика (мушки збор), “Јели”
од Зајца (мушки збор), “Језерце” (мешовити збор) и “Бојо ми бојо”
(мешовити збор). 1112
Уз констатацију да је стање у овом друштву још увек лоше, на једној
таквој забави, као “амбициозан”, окарактерисан је Душан Поповић *. 1113
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"Застава", 1892, 63
"Застава", 1889, 86
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"Застава", 1895, 8
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"Застава", 1895, 79
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"Браник", 1897, 21
*
Душан Поповић је рођен у Чоки 7. марта 1865. године (према другом извору 1866) у
свештеничкој породици. Гимназију је похађао у Новом Саду и Сегедину, а учитељску школу
у Сомбору. По досељавању у Руму, октобра 1890. године, одмах се укључио у друштвени и
културни живот града. Свирао је хармонијум и све врсте тамбура. На челу Певачког
друштва остао је до 1920, када га је заменио Бранко Цвејић. У оквиру друштва водио је и
тамбурашки оркестар. Као учитељ у Руми службовао је око три деценије. Био је и први
наставник певања у Румској гимназији. Један је од оснивача “Српске трговачке омладине”
1907. године и “Омладинске трговачке школе”. Бавио се и компоновањем. Претпоставља се
да је он аутор музике за песму Ђуре Јакшића “Кроз поноћ нему”. Умро је 7. августа 1921. у
56. години. (Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 24. јун 1939; Д.
Познановић, Музички прегалац Душан Поповић, "Сремске новине", 15. август 1979; Богдан
Рајаковац, Душан Поповић, Фестивал музичких друштава Војводине, Рума, 10. јун
1974;Ђорђе Арсенић, Знаменити Румљани II, Рума, 2002)
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Крајем XIX и почетком XX века председник Српског певачког
друштва био је Теодор Богдановић. Он је, непосредно пред смрт, наручио
друштвену заставу, желећи тиме да обележи 30 година рада друштва.
Израду заставе је касније на себе преузела његова жена Александра, која
је обећала да ће сносити трошкове забаве организоване за ту прилику.
Застава је израђена од белог броката, на једној страни је био лик Светог
Јована, а на другој лира са гуслама и уоквирена ловоровим венцем, уз
текст: “Теодор Богдановић Румском српском певачком друштву”. На
окрајцима заставе трепериле су златне ресице. За потребе прославе, нови
председник друштва, др Душан Дима, написао је химну, коју је компоновао
Исидор Бајић. Прослава освећања заставе одржана је у недељу 28.
јула/10. августа 1902. године. Програм се састојао у следећем: у суботу је
организован дочек гостију на железничкој станици и њихов размештај по
кућама; у 9 сати је био састанак у просторијама певачке школе, затим се,
уз пратњу ватрогасне музике, ишло до кумине куће, где је Румско певачко
друштво отпевало серенаду за куму; следећи састанак је био “Код орла”; у
недељу су дочекани и смештени нови гости, затим је одржана служба у
цркви, а у 11 часова се одиграо свечани чин освећења заставе у цркви
Светог Духа. После тога је уследио ручак у гостионици “Код орла”, а цео
програм је завршен концертом са игранком, са почетком у 20 часова.
После прославе, друштво је изјавило јавну захвалност свим
приложницима, којих је било више десетина, углавном из Руме. Међу
онима који су ову прославу највише новчано помогли су: кума Александра
Богдановић са 240 К, гроф Ладислав Пејачевић са 100 К, Задруга за
штедњу и предујмове, Кредитно акционарско друштво, Немачко певачко
друштво и Добровољно ватрогасно друштво са по 50 К и Српска
православна црквена општина 30 К. 1114
Од 1904. године у саставу Српског певачког друштва
Тамбурашки оркестар, на челу са Душаном Поповићем. Један од
концерата су одржали 22. фебруара (6. марта) исте године. 1115
осталим наступима ту је и онај на коме је учествовао и оперски
Орженски из Београда, 1910. године. 1116

је и
првих
Међу
тенор

Поштујући дело песника Јована Јовановића Змаја, делегација
Српског певачког друштва га је 1904. године посетила у Сремској
Каменици, пред његову смрт. Песник је примио око 40 певача и певачица,
који су му “целивали десницу”, а поздравио га је “бираним речима“ др
Душан Дима. Међу посетиоцима је била и четворогодишња девојчица
Олга, ћерка Виће Грујића. 1117
Слава Српског певачког друштва су били Духови (8/22. јун).
Приликом обележавања славе 1908. године, друштвени кум је био Богдан
Новаковић, котарски предстојник. Манифестација је започела у српској
1114

"Застава", 1902, 126, 163, 189: ИАС, Магистрат..., седнички записи, 28. јули 1902.
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1117
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школи, а затим су се званице, са заставом, упутиле у цркву, на литургију.
Одатле се отишло у црквени дом, где је свештеник Марко Шаула осветио
водицу и славски колач. У 3 часа поподне организован је излет у башту
Симе Милутиновића, где је весеље потрајало до касно у ноћ. 1118
На ванредној скупштини друштва одржаној 1910. године, поред
иницијативе за изградњу зграде за школу певања, расправљало се о
новом имену друштва. У оптицају су била три предлога: задржавање
старог имена, давање имена песника Бранка Радичевића или Јована
Јовановића Змаја. На крају је одлучено да се друштво назове “Српско
певачко друштво Јован Јовановић Змај”. Том приликом су донета су и нова
Правила, а хором је управљао Сава Голошин. 1119
Према речима његове сестре, у Руми је уочи Првог светског рата,
краће време у својству диригента хора, боравио и познати српски
композитор Миленко Пауновић (1889 - 1924). Између осталог, био је и
професор музичке школе “Станковић” у Београду и композитор дела "Прва
југословенска симфонија". 1120 Негде у исто време (1913), као хоровођа
Српског певачког друштва помиње се и Чех Драгутин Стари. 1121
Од важнијих наступа друштва у годинама пред избијање Првог
светског рата, треба поменути онај у Бањи Ковиљачи пред
престолонаследником Александром Карађорђевићем 11. јула 1911.
године. Престолонаследника је тада поздравио председник Српског
певачког друштва Александар Циковац. 1122
На такмичењу Савеза српских певачких друштава у Сомбору, за свој
наступ су освојили трећу награду – “сребрни пехар са лавом”. На музичким
приредбама и такмичењима, на репертоару друштва, тада су биле песме
Исидора Бајића, Корнелија Станковића, П. Кранчевића, И. Глинке, Д.
Старог, Ј. Маринковића и других. 1123
Међу многобројним добротворима друштва треба поменути:
Кристину Филиповић, која је даровала друштву две куће, бр. 52 и 54 у
Железничкој улици; затим, Марију уд. Костић, која је ради “вечите
успомене” на своју умрлу јединицу ћерку Цвету, друштву поклонила
виноград између Новог вашаришта, Мађарске и Краљевачке улице, за који
је планирано да се временом преуреди у друштвени парк под именом
"Цветин парк"; Симу Милутиновића, који је друштву поклонио своју циглану
1118
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два остварења из 1912. године, интернет сајт:
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и дао 1.000 К за градњу “Певачко-музичке школе”, од које се касније
одустало. 1124
Румски Немци су имали своје певачко друштво, чији су корени
датирали из ранијег црквеног хора.
Године 1868. "Застава" пише да је у Руми “раније” постојало неко
мало немачко певачко друштво. 1125
Доста касније, крајем 1891. године, у оквиру новообразованог Првог
румског читалачког друштва установљено је певачко друштво. Једна група
певача се 24. јуна 1894. године издвојила и основала Прво румско немачко
мушко певачко друштво. Бројало је двадесетак чланова, а у управи су
били Александер Ковачевић, као председник, затим Антон Шме, Карл
Штурм и други. Године 1902. председник друштва је био Фердинанд
Ристер, а хоровођа Јакоб Амброз. На великом фестивалу у Новом Саду
1908. године, овај румски хор је однео победу и постао веома популаран у
музичком свету. 1126
Негде у том периоду (око 1894) у литератури се помиње и Немачко
католичко певачко друштво. 1127
Једно друго музичко друштво, Друштво пријатеља музике у Руми, са
председником Францом Хофманом, основано је 1909. године. У њему су
главну улогу имала браћа Јакоб и Карл Амброз. Његов настанак је био
последица раскола у Првом румском немачком мушком певачком
друштву. 1128
У Руми је постојало и Прво румско немачко сељачко певачко
друштво, чији је председник био земљорадник Јозеф Шме, а диригент
Јакоб Амброз. Оно је утемељено 29. септембра 1912. године. Убрзо после
тога бројало је неколико стотина чланова, а друштвени хор, са четири
мушка гласа, имао је 50-так чланова. 1129
Румски Хрвати су 1912. године имали своје Хрватско певачко
друштво “Јелачић”. 1130
Музика је била саставни део свакодневног живота обичних људи,
нарочито у зимским месецима, по завршетку пољопривредних радова.
Мисли се на музику која је свирана у многобројним румским гостионицама.
У архивској грађи се помињу многи “музиканти” из Руме и околине,
тамбураши, гајдаши, фрулаши..., који су на овај начин зарађивали за
живот: Петар Прахтхаузер (Petar Prachthäuser), Јосип Александар, Карл
1124
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Тафанек (Karl Taffanek), Јохан Бауер (Johann Bauer), Паул Хоршић (Paul
Horschics), Петар и Александар Малетић и други.
Међу њима је било и оних који су покушали да се даље усавршавају
у музичкој уметности. То је био случај са Тошом М. Јаковљевићем, који је
конкурисао за ученика “глазбене” школе у Загребу. Међутим, одбијен је, са
образложењем да тамо нема интерната, а ни учитеља за слепу децу, те га
упућују на равнатељство слепачког завода у Загребу. 1131
Румљане су забављали и уметници из других крајева. Концерт у
Руми – "Трио Нада, Јелена и Олга Славјанскова" одржале су 6/18.
фебруара 1895. године у гостионици “Код зеленог венца”. 1132
У периоду од 18. маја до 1. јуна 1901. године конзерваториста
загребачке оперске школе Д. Урош Јуришић, приредио је концерте у
сремским местима, међу којима је била и Рума. 1133
Вероватно популарнији, бар међу припадницима српског
становништва у Руми, био је наступ Дилетантског збора српских
тамбураша (14 тамбурашица) из Шида 1904. године. Он је искоришћен за
промовисање акције стварања тамбурашких зборова у оквиру српских
музичких друштава и афирмисања “српских инструмената”: јавор гусле,
гајде и ситна тамбурица. 1134
Године 1910. одржан је “Војнички концерт” са игранком, на коме је
свирала војна музика 96. пешачке пуковније. Исте године, Земунско српско
ђачко певачко и тамбурашко друштво “Бранко” имало је свој концерт. 1135
***
Поред музичких, на пољу културе и неговања друштвеног живота,
била су ангажована и друга румска друштва.
Једно од најстаријих била је Румска касина, као једна од првих
српских читаоница у Срему. Њена оснивачка скупштина је одржана 13.
марта 1881. године, на којој су били присутни адвокат Светозар
Николајевић, председник, Гавра Путник, секретар, Теодор Богдановић,
Карл Кохаут (Karl Kohaut), Деметер Т. Јаковљевић, Јован Ђуричић, Јован
Ст. Дудић, Јефта Остојић, др Ернст, Фердинанд Ристер и др Димитријевић.
Друштвена правила су одобрена 1. августа 1881, а преиначена 11. октобра
1882. године. Циљ друштва је био да организује читалачке састанке и
забаве, а члан је могао да постане сваки друштвено “изображен”
Румљанин или “странац”. На челу друштва је био председник, који се на
главној скупштини бирао између чланова са местом боравка у Руми и на
мандат од једне године. Поред председника, управу су чинили
потпредседник, секретар и благајник. Чланови су могли да доводе своје
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госте, али не више од осам дана, јер после тога, дотични “гост” је могао да
дође само као члан. Румљани који нису били чланови, нису имали право
да долазе на састанке, осим на друштвене забаве и то по позиву. Друштво
је имало своје просторије, које је одржавао послужитељ. У њима се могла
добити кафа, чај, вино, пиво.... 1136

Прва страна
Правила
Румске касине
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Међутим, скоро истовремено су се појавили написи у српској штампи
против Касине. Приговарало се њеном грађанском карактеру, иако су
деоничари и чланови “све сами Срби”, а и смештена је у српској кући. “Да
ли би и Немци тако урадили?” 1137
Много касније, 1909. године, Касина је била пред гашењем. Њена
управа скоро да и није била активна, одборске седнице се нису
одржавале, дугови су нагомилани, појавиле су се проневере… Све у
свему, у њој је владао “прави хаос”. Тада је изабрана и нова управа на
челу са председником др Милошем Николајевићем и секретаром Јованом
Радивојевићем. Тиме је учињен покушај да се Касина претвори у Српску
читаоницу и тако поново оживи свој рад. Следеће године је одржана
ванредна скупштина, на којој је извршена промена друштвених правила.
Међутим, и даље је остао назив “Румска Касина”, а не “Српска читаоница”,
како је то било одлучено на ранијој скупштини. Секретар Јован
Радивојевић је због тога поднео оставку, а нови секретар је постао Јован
Мишковић. Такође, још неки чланови су из тог разлога напустили друштво,
образлажући то чињеницом да је оно изгубило свој српски карактер. 1138
Године 1884. неколико угледних Румљанки (Ангелина Ђуришић,
Олга Богдановић, Ана Стајић, Катарина Сиглер, Анка Панајотовић,
Драгиња Маринковић, Даница Димитријевић, Бојана Панајотовић и
Терезија Стајић) саставило је привремени одбор, који је требало да, по
примеру других, оснује Српску женску добротворну задругу. Иницијатор
њеног оснивања је био др Јован Шевић, краљевски јавни бележник у Руми,
а друштвена правила је саставио адвокат Милан Николајевић, тадашњи
трговишни начелник. Почетак рада је обележен беседом са игранком “код
Орла”, уз пријатељско учешће Драгиње Тушкан, Милана Андрића и Ђуре
Стајића, као и Румског српског певачког друштва, под управом Александра
Дозеле. Друштвена правила су одобрена 23. фебруара 1885. године.
Имали су три групе чланова: “прави”, само они из Руме, потпомажући,
којима су припадали и они ван Руме и саветујући чланови. Поред жена и
девојака, старијих од 16 година, чланови овог друштва су могли да буду и
мушкарци, без обзира на друштвени статус, уз годишњу чланарину од 4
форинте. Органи управе су били госпојински одбор (седнице сваког 1. и 15.
у месецу), главна скупштина (седнице 1. јануара и 1. јула), управни одбор,
председник, потпредседник, секретар и благајник. Делатност друштва се
састојала у помагању угрожених у новцу, у храни, књигама, одећи..., затим,
“прискрбљењем рада и привреде” и бризи о болеснима и сиротињи. Они су
потпору добијали трајно, повремено и ванредно, а помоћ само под
одређеним условима. 1139
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Као њен први успех поменута је томбола организована 7. јуна 1886.
године “код Венца”, у корист сиромашне школске деце. После је приређена
игранка “до зоре”. Иако том приликом није одржана планирана беседа,
због проблема у Српском певачком друштву, сакупљено је 120 форинти и
34 новчића. 1140
Марта 1886. године сазвана је прва главна скупштина Српске женске
добротворне задруге, на којој је изабрана управа друштва. Председник је
постала Милица Николајевић, потпредседница Даница Димитријевић,
секретар Јован Шевић, благајница Драгиња Маринковић, док су у одбору
биле: Анка Панајотовић, Анђелина Ђуришић, Меланија Дима, Милица
Рицофи, Марина Георгијевић, Јелисавета Дудић, Христина Петровић,
Евица Остојић, Марија Младеновић и Љубица Максимовић. Надзорни
одбор су чиниле: Катарина Зиглер (Katharina Sigler), Јелисавета Ђуричић и
Ана Стајић. Одлучено је да од тада задруга одева у просеку 25 до 30 деце,
набавља школски прибор и даје сталне месечне помоћи и стипендије.
Успостављена је и сарадња са сличним задругама у земљи и у Србији. Од
њених важнијих акција треба поменути ангажовање на обнови цркве
Светог Духа у Руми, на подизању споменика Јовану Јовановићу Змају и
сакупљању помоћи за српску војску у ослободилачким ратовима 1912 –
1918. 1141
У Бадеровој гостионици, 20. децембра 1891. године, основано је
Прво румско читалачко друштво, које је у свом саставу имало и певачко
друштво. Октобра 1898. године друштво је располагало са око 600, а 1905.
преко 1.000 књига. Чланови друштва су се касније окупљали у гостионици
“Код храста”, где су читали књиге и штампу и друге списе. Посета је била
велика нарочито у зимским месецима, а посетиоци су поред читања књига
и штампе, могли да играју билијар, шах и карте. 1142
Почетком 80-тих година XIX века у Руми је постојало Прво румско
погребно друштво. Његов привремени одбор тражио је у јуну 1883. године
од поглаварства да Влади поднесе друштвена правила на одобрење.
Према друштвеним правилима, циљ друштва је био покривање погребних
трошкова. При смрти неког члана из благајне се његовој породици или
наследницима исплаћивало 40 до 100 форинти. Занимљиво је да је исто
важило и у случају самоубиства. Чланови су могли да буду хришћани свих
вероисповести, оба пола. Сви чланови су поседовали друштвене књижице,
а на конто уписнине су плаћали 1 форинту годишње. Привремени управник
Првог румског погребног друштва је био Карл Штирм. 1143
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На једној седници одржаној 24. марта 1894. године, уз присуство др
Пауса, др Рикарда Племића, Коломана Јанча, М. Вукелића, Антуна Мухе и
Славка Урбанија, једногласно је одлучено да се отвори Румска читаоница.
То је и учињено два дана касније. Иако је била већином хрватска по
карактеру, њени чланови су били и Срби и Немци. Године 1897. читаоница
је имала 38 чланова. Следеће године је изнајмила једну салу на горњем
спрату хотела од гостионичара Клајна, а од 1904. састанци су се
одржавали у гостионици Франца Грубера у Стевановој улици. Касније, од
1912. године, преселили су се у новоизграђени Хрватски дом. Године 1907.
приређен је концерт у корист Хрватског дома, а учесници су били и Српско
певачко друштво и гђица Ирена Николајевић. Читаоница је организовала
томболе, приредбе, као и забаве, на којима су, између осталих, свирали
оркестри румских музичара Естерајхера (Oesterreichera) и Амброса. У свом
фонду је поседовала следеће новине: Политика, Обзор, Отаџбина
(Vaterland), Загребачке дневне новине (Agramer Tageblatt), Хрватска,
Посавска Хрватска, Пештански Лојд (Pester Loyd) и друге. Било је предлога
да се у читаоници држе Сремске народне новине (Syrmier Volksblatt), али
је он одбачен, јер лист је у својим чланцима “вређао” учитељство. Године
1906. набављају се тамбурице и ормари који су постајали друштвено
власништво. У међувремену, 1905. године, преименована је у Хрватску
читаоницу. 1144
Јеврејско госпојинско добротворно друштво је основано 1904.
године, на иницијативу Розе Хандлер (Rosa Handler), Штефаније Швелбл
(Stefani Schwelbl) и Рудолфине Штајнер (Rudolfina Steiner). Циљ овог
друштва је био помагање сиромашних јеврејских породица, брига око удаје
сиромашних девојака, школовања јеврејске деце и др. На челу друштва је
била Роза Голдштајн (Rosa Goldstein), супруга рабина у Руми. Запажена је
била и улога дугогодишње потпредседнице госпођице Катице Вајс
(Katharina Weiss), секретарицe Фелис Попер (Felis Poper) и благајнице Рот
(Roth). 1145
Друштво сличног карактера имале су и румске Немице, оно се
помиње крајем XIX века, под именом Католичко женско добротворно
друштво. 1146
Од 1910. године помиње се још једно румско друштво. То је
Девојачко коло. Нема података о његовом оснивању, али има о
активностима. То су углавном били излети (Гргетег, Каменица...) и
друштвене забаве, на којима су учествовали многобројни гости (Српско
певачко друштво, Лаза Исајловић, Манојло Вранић...). 1147
Једна забава Девојачког кола одржана је на други дан Ускрса 1913.
године. Програм је био разнолик: монолог од Габанија, у извођењу Ане
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Ристић, госпођица Нада Каракашевић и Драгутин Стари, свирали су на
клавиру Вагнеровог Танхојзера, “Тријалог”, дилетантска представа од
Молнара, са глумцима Смиљом Јекић, Љубицом Исајловић и Саветом
Говорчиновић, “Ђурђев дан”, мелодрама од Змаја, коју је за клавир и
женски хор прерадио Драг. Блажек, а у узвођењу Персиде Ристић, “жива
слика” - “Вера, Љубав, Нада”, шаљива пошта са три награде и на крају
игранка. 1148

Позориште
Пред сам крај 1860. и почетком 1861. године у Руму је дошла
новооснована новосадска позоришна дружина *. О томе је писао Аца
Поповић Зуб, коме се, знајући да се бави у Руми, обратио Ђока Поповић,
уредник "Данице" и “душа” "Србског дневника", замоливши га да се
распита да ли би Рума била вољна да прими ову дружину на неко време.
Аца Поповић Зуб и трговац Јован Богдановић су направили план како да
придобију румско грађанство за ово гостовање. Они су у Бемову кафану
позвали виђеније Србе и Немце, као и неколицину младих Јевреја, при
чему су ови последњи били најиздашнији у прилозима. Убрзо су
сакупљена потребна средства за гостовање позоришне дружине, као и
потребан број кола да их довезе у Руму. Дружина је у Руми била добро
прихваћена. После неколико одржаних представа, Аца А. Поповић **, Зубов
пријатељ и имењак и презимењак, који је у то време живео у Руми, и,
према Зубовим речима, био врло талентован глумац, пожелео је да се и
сам попне на позорницу. Наговорио је и Зуба да му се придружи, те су
заједно одиграли “Владимира и Косару”, што се публици веома допало.
Ова позоришна дружина је остала шест недеља у Руми, одакле је отишла
у Митровицу. 1149
После неколико година помиње се једна аматерска добровољна
позоришна дружина из Руме, која је “склопљена” јануара 1863. године, са
циљем да даје “позориштна представљања на народне цељи”. После

1148

"Застава", 1913, 66ј
Из ове позоришне трупе је убрзо настало Српско народно позориште.
**
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израдио “Правила за глумце” и поднео их артистичком одбору на “преглед и упорабу”. То је
био први глумачки уџбеник на српском језику. Поповић је превео и осам позоришних
комада од Шекспира, Шилера… (Др Миховил Томандл, Српско позориште у Војводини, I,
1736-1868, Нови Сад, 1953-54, 158; Алојз Ујес, Стерија на сцени, каталог изложбе, 1982, 15.
и 13)
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Аца Поповић Зуб, Успомене II, Будимпешта, 1893, 5-7
*
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неколико комада приказаних у Руми, већ 17. фебруара исте године имало
је прво гостовање у Митровици. 1150
Ово Добровољно позоришно друштво је, приликом светковине
Светог Саве 14. јануара 1864. године, приложило у Школски фонд српских
школа у Руми 20 форинти. 1151
Не зна се шта је даље било са овом румском позоришном дружином,
тек она се више нигде не помиње.
Много више података у архивској грађи, периодици и литератури има
о позоришним трупама које су гостовале у Руми.
Још 1861. године позоришно друштво Јована Кнежевића приредило
је у Руми Стеријине комаде “Ајдуци”, “Бој на Косову” и друге. 1152 Две
године касније (јули 1863) помиње се гостовање “Позориштне дружине”
Стевана Чекића. 1153 У овој деценији је, од 1. августа 1868. године, у Руми
боравила “народна позоришна дружина”, коју су из Земуна довели Јован
Ђорђевић и Јоца Богдановић. 1154
Седамдесетих година забележене су две посете Српског народног
позоришта из Новог Сада Руми, 1873. и 1878. године, када је остала шест
недеља. 1155
У наредним деценијама ово позориште се скоро сваке године, на
својим турнејама, по неколико дана или недеља задржавало и у Руми. У
Споменици Српског народног позоришта пописано је укупно 18 посета
Руми, са око 400 одржаних представа. 1156
Овде ћемо навести неке изводе из тадашње штампе која је
коментарисала гостовања овог позоришта у Руми.
- “У Руми узело маха картање и из тога нас прену долазак Српског
народног позоришта Св. Дануловића. Ми Румљани смо навикли на
којекакве немачке вандрокаше, који немају појима о узвишеној цељи
позоришној. Представа ‘Дон Цезар од Базана’. Листом дођосмо”. 1157
- Исте 1883. године, али касније, забележен је слаб одзив Румљана
на позоришне представе Српског народног позоришта. Глумце су дочекале
“празне клупе” и хладан пријем. 1158
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"Даница", Нови Сад, 1863, год. 4, бр. 3, стр. 48 и бр. 7, стр. 112; Иванка Веселинов,
Даница, садржај и предметни регистар, Нови Сад, 1984, IV, 48, 112, 1863.
1151
Милутин Ратковић, нав. дело, 42
1152
Миховил Томандл, нав. дело, 126; Иванка Веселинов, Даница, садржај и предметни
регистар, Нови Сад, 1984, II, 32, 48, 1861.
1153
"Даница", 1863, год. 4, бр. 30, стр. 480
1154
"Застава", 1868, 67; "Бранково коло", 1901, 32
1155
"Застава", 1873, 102 и 1878, 122
1156
Споменица Српског народног позоришта, Нови Сад, 1962, 521-525
1157
"Застава", 1881,18
1158
"Застава", 1881, 154
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- До 25. јула 1885. године Српско народно позориште је у Руми
одиграло четири комада. Први је био у суботу 6. јула. 1159
- Народно позориште је “отишло” у Руму 1887. године и од 4. до 13.
јуна одиграло 5 – 6 представа, које су биле добро посећене. Одиграна је и
представа “Циганин”. Градоначелник је повео са собом и неколико Цигана,
који су на њиховом језику гласно викали “живео Лукић” (глумац – п. а.).
Дворана је била пуна, а у каси се нашло 127 форинти. 1160
- Током гостовања 1898. године Позориште је у Руми инкасирало 70
форинти. 1161
- У Руми је 1895. године гостовала Српска народна позоришна
дружина. Дошла је 25. маја, али пошто је пет дана падала киша све је
одгођено. Сакупљено је око 1.000 форинти. Поново је гостовала од 6. до
11. јуна и од 20. до 25. јуна. За ове позоришне представе је направљена
арена, а у сакупљању претплате највише су се истакли Шевић и мерник
Татић. 1162
- Године 1901. Српско народно позориште је у Руми одржало 19
представа. 1163
- Следеће године је скоро један месец гостовало у Руми, а “местни
одбор за Српско народно позориште” у Руми је 22. децембра 1901. и 18.
новембра 1902. године одржао своју седницу, којој је председавао Милош
Николајевић. 1164
- После 4 године Српско народно позориште из Новог Сада гостује у
Руми. Планирано је 12 представа. 1165
- Српско народно позориште гостовало је у Руми са 29 представа и
једним концертом. 1166
Поред Српског народног позоришта и друге позоришне трупе су, с
времена на време, долазиле у Руму.
Једна путујућа позоришна дружина је у току 1877. године 12 дана
боравила у Руми. 1167
Две године касније, Карл Ремаји, управитељ путујућег позоришта,
тражио је дозволу да шест недеља држи представе у Руми “код Орла”. 1168
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"Стражилово", Нови Сад, 1885, 1
"Браник", 1887, 66; "Застава", 1887, 9 и 99
"Бранково коло", 1898, 32
1162
"Застава", 1895, 84, 95, 96
1163
"Застава", 1901, 211
1164
"Застава", 1902, 15, 263
1165
"Радикал", 1909, 19; "Бранково коло", 1909, 30; "Браник", 1909, 143
1166
"Застава", 1911, 202в
1167
ИАС, Магистрат..., 1877, прва кут, док. бр. 1.412
1168
ИАС, Магистрат..., 1879, друга кут, док. бр. 208
1160
1161
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Плакат за позоришну представу у Руми из 1882.
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Плакат за позоришну представу у Руми из 1882.
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Нека позоришна дружина је 1880. године одиграла комад
“Воденичарева ћерка”, у четири чина од Е. Сиглегетија. Овај комад је у
Руми преписао Никола Алимпијевић, а прерадио га је Милан Јустин
Шимић. Он је дозволио Фотију Ж. Иличићу извођење, под условом да
препис не даје другим трупама. 1169
У Руми је у јуну 1882. године гостовао “Летњи театар”. Том приликом
одиграно је више представа: ”Срндаћ” (“Rehbock”) или “Човече не љути се”
у три чина, писца Шнајдера Фипса (Schneider Fips), а под дирекцијом
Густава Пфалца (Gustav Pfalz), затим, “Реч министра” или “Јевреји под
царом Јосипом II” – историјску слику у два чина, “Сеоски лупеж” (“Der
Dorflump”), у четири чина, “Најлепше вече у Руми”, у три чина, “Дама с
камелијама”, “Збуњени писар”” (“Verwirrte Schreiber”), "Позоришне
глупости” (“Theatralischer Unsin”) и “Балска ноћ код Шперла у Бечу” (“Eine
Ballnacht beim Sperl in Wien”). Приход је ишао у корист Румског
сиротињског фонда. 1170
Следеће године је Јозеф Дупски (Josef Dupsky) приређивао
“Панораму” на “дрвњем вашаришту”, а Александар Петровић
“Светозорницу” на винској пијаци. 1171
“Повлашћени” директор позоришта Јозеф Кох (Josef Koch) је 1886.
године замолио Магистрат за дозволу да у Руми, на један месец, одржава
позоришне представе. 1172
Затим је 1887. директор Немачког позоришта Јохан Кос (Johann
Koss) за одржавање једне представе платио 10 форинти у корист убошке
закладе. 1173
У Руми је, са својим позориштем, гостовао и Лудвиг Дуба (Ludwig
Duba) из Салцбурга, у времену од 25. маја до 6. августа 1888. године. 1174
У Руми је била позоришна дружина Ђоке Протића у два наврата,
1892. и 1903. године 1175, као и Српско народно позориште из Вршца
1903. 1176 Путујућем Ћирићевом позоришту је 1909. године замерено да
има мало српских комада и да њихову апстрактну тематику обични сељаци
не разумеју. Такође, за овакве прилике је обично постављана арена, а од
тада су се позоришне представе одржавале “код Пајшла”. 1177 На том месту
је своје представе давала и позоришна дружина Радивоја М. Динуловића
1910. године. 1178
1169

Путујуће позоришне дружине у Срба до 1944. године, Зборник радова, Београд, 1993.
ИАС, Магистрат..., 1882, кут. 2.001-3.440 (огласи из румских новина)
ИАС, Магистрат..., 1883, кут. 1-950
1172
ИАС, Магистрат..., 1886, кут. 2.888-4.200
1173
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 1-1.320 (Рума, 25. март 1887)
1174
ИАС, Магистрат..., 1888, кут. 4.401-5.000
1175
"Застава", 1892, 104 и 1903, 109
1176
"Застава", 1903, 158
1177
"Радикал", 1909, 1, 13, 25
1178
"Радикал", 1910, 46
1170
1171
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Забележено је и једно гостовање “казалишта мајмуна” 1884. године,
власника Спинета Доменикова из Италије. 1179
Било је и оних Румљана који су узимали активнијег учешћа у
позоришном животу српског становништва у Јужној Угарској. Међу њима је
и 12 чланова Српског народног позоришта у Новом Саду, наравно, не
глумаца. 1180 Повереник овог позоришта, Јован Татић, сакупио је 393 К 32
филира за 1898/99. годину. 1181
Румљанин др Душан Дима написао је шаљиву игру “Растављен”, коју
је Српско народно позориште играло у Руми 2. септембра 1897. године. 1182
Када је глумац у Српском народном позоришту Коста Хаџић „Баба“,
умро у Руми 1. септембра 1872. године, на опело се стекло пола Руме. 1183
У Руми је 6. јула 1885. године своју глумачку каријеру започео Васиљевић
Коча, у улози судије Ајленштајна. 1184

Друштвене и друге забаве
Забаве, села, беседе, предавања, игранке, певачке вечери, балови,
томболе... били су ипак најмасовнији видови друштвеног живота у
тадашњој Руми. Организовали су их поједини сталежи (омладина,
занатлије, трговци, учитељи, ученици), разна друштва или угоститељи,
свако у својим објектима. Поводи су били различити: верски и државни
празници, актуелни догађаји, годишњице... Најчешће су имали национални
карактер, због чега су понекад били трн у оку властима, које су нарочито
биле сумњичаве према оним српским. Такође, често су имале и обележје
хуманитарних и добротворних акција. Прикупљана су средства за
становништво Боке Которске (1870) 1185, за издржавање српске гимназије у
Новом Саду (1872) 1186, за румску болничку задругу (1882) 1187...
У архивској грађи и периодици среће се обиље података о овим
манифестацијама, које су, додуше, увек личиле једна на другу. У овом
делу ћемо приказати само оне најкарактеристичније.
Шездесетих година штампа је забележила да су у Руми још увек
ретке беседе, а да на њима има доста страних утицаја. Неки грађани
(један румски учитељ) пазе да неко не би случајно дошао на забаву
простије обучен. Аутор текста зато даје савет да омладина мора да одбије
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ИАС, Магистрат..., 1884, кут. 7.307-8.200
"Бранково коло", 1901, 12
1181
"Браник", 1900, 24
1182
Споменица Српског народног позоришта, 490
1183
"Застава", 1872, 107
1184
Проф. Ст. Станојевић, Народна енциклопедија ..., књига I
1185
"Застава", 1870, 47
1186
"Панчевац", 1872, 26
1187
"Застава", 1886, 17
1180
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“кужну надри-цивилизацију, која ће од Србина начинити гомилу мекушаца
и слаботиње, што ће ропски служити страстима својега тела и времена”.
Ипак, омладина “ради на томе да Рума постане сремски Нови Сад”. 1188
Она је 5. септембра 1868. године приредила беседу у корист
народног позоришта у арени “Код зеленог венца”. Арени се приступало
кроз један ходник сачињен од грмља, који је водио према осветљеном
српском грбу. Било је присутно много народа, а говорили су Јован
Панајотовић и Станоје Максимовић. Песме су рецитовале Љубица Зорић и
Милка Гргурова, а певали су хор Певачког друштва и Мита Ружић. После
беседе је одржана игранка, а том приликом је сакупљено 119 форинти. 1189
У истој организацији, и са истим циљем, организована је слична приредба
следеће године. Због противљења локалних власти, ова забава је
одржана нешто касније него што је планирана, што је пропраћено
коментаром да “власти раде као у време Баховог апсолутизма”. У
програму су учествовали: Митровачка певачка задруга, Милутин
Милутиновић, који је рецитовао “Братоубицу“ од Ђуре Јакшића, Милан
Ђорђевић је говорио беседу из српске прошлости “О карактеру“, Живко
Гојковић о народној просвети, а госпођа Марта Станојевић је на гласовиру
свирала српске напеве и “Устај, устај Србине“. Сакупљено је преко 450
форинти. 1190
На други дан Божића 1877. године, “Код зеленог венца” је одржана
забава са првенственим циљем прибављања помоћи “пострадалој браћи”
током рата у Србији. Иако се претходно говорило да нико неће доћи на
овакву забаву, и млади и стари, и интелигенција и грађани, без обзира на
веру и нацију, “похрлили” су да дају своје прилоге. У програму је приказан
комад “Усташки вођа”, док су за време паузе госпођице Милица
Панајотовић, Катица Станковић и Зорица Влајковић продавале лозове.
Сима Крстић је рекао две-три речи о пострадалима током овог рата, а
Стева Јаношевић је присутне известио о стању благајне. По одбитку
трошкова стање на рачуну је било 247 ф и 40 новчића. 1191
Велика приредба, са беседом и игранком, одржана је на други дан
Ускрса под именом “Бранково вече”, у корист преноса костију песника
Бранка Радичевића. Беседу је отворио Јосиф Фалта, студент прве године
права. Говорио је о народној поезији уопште и о личности Бранка
Радичевића. Оцењено је да, иако је његов говор био леп, увод је предуг и
већем делу публике неразумљив, а и глас му је слаб. Затим је наступио
мешовити хор са песмом “Ори ми се”. Змајеву песму “Бранкова жеља”
рецитовао је Милош Ћирић, који има “добру жицу за декламовање и
приказивање”. Драгиња Андријевић је на пијанину одсвирала “Што се боре
мисли моје”, мешовити хор је отпевао “Коло Бранково”, Тоша Огризовић је
свирао на гуслама и рецитовао песму “Кад млидијах умрети”, Јован
1188

"Застава", 1867, 76
"Застава", 1868, 80
1190
"Застава", 1869, 27
1191
"Застава", 1877, 17
1189
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Максимовић је одрецитовао Змајеву песму “Циганска хвала”... После
приредбе је, тим поводом, у штампи објављена једна песма Српског
певачког друштва:
“У туђини нема њему станка
из туђине доведосмо Бранка
Спомен Бранков нек плодом уроди
нек нас води срећи и слободи”. 1192
Један “Елит – бал” одржан 9. марта 1886. године пропраћен је
негативним коментарима, као анационалан и неморалан. На њега “долази
ожењен господин, али сам, у трему среће жену – саму, али удату. Такође,
на вратима дворане девојче од 16 година само”. Бал је спремао одбор
сачињен од Мађара, Срба, Немаца и Јевреја. Направили су “француске”
позивнице, у којима су гости позивани без жена, односно, мужева. Уз све,
био је и пост. Зато су “неки” одбили тако да дођу. Одговорност за ово се
пребацује на Србина Ј. Ш. (Јован Шевић? – п. а.) и Србе који су у Руму
дошли “са стране”. 1193
Српска занатлијска задруга на Светог Саву 1887. године одржала је
беседу са које је приход ишао за обнављање крста на “доњој пијаци”
(Старом вашаришту). Говорио је књижевник и новинар Лаза Нанчић,
певали су мешовити и мушки збор занатске омладине, Васа Јовановић,
Владимир Бугарски и Тоша М. Јаковљевић, а рецитовали Бранко
Петровић, Видосава Максимовић, Катица Јанковић и Владимир Бугарски.
После беседе је приређена игранка. Цене улазница су биле 1 форинта
појединачно, а породично 2 форинте. 1194
Овај српски православни крст је свечано освећен 14/27. новембра
1893. године. Освећење је обавио митровачки прота Авакум Стајић,
заједно са месним свештенством. Говор, за ту прилику, одржао је Марко
Шаула, катихета и администратор парохије. На литургији и при освећењу
певало је Румско певачко друштво. Крст није био само обновљен, него и
поправљен и украшен лепим уметничким “живописом” и ограђен гвозденом
оградом. Сликарски посао је био поверен младом и “даровитом” сликару
Јосифу Фалти из Руме, тадашњем питомцу Матице српске и завршном
студенту сликарске академије у Монакову. Исте вечери је приређен и
концерт са игранком. 1195
Једна од највећих прослава одржана је 15. јуна 1889. године,
поводом обележавања годишњице Косовске битке, додуше не у Руми, али
уз масовно учешће Румљана. Уочи тога “свесно румско грађанство” је
сазвало општи збор грађана, на коме је изабран одбор за припрему ове
прославе. Направљен је одбор од 15 чланова, румских грађана.
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"Застава", 1883, 64, 112; "Српски глас", 1883, 28
"Застава", 1886, 44
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"Србобран", 1887, 6
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Председник је био Јован А. Ђуричић, а перовођа Р. Крстић. Програм је
предвиђао:
- сакупљање у 8 часова код манастира Раванице у Врднику
- богослужење епископа, уз учешће Новосадског певачког друштва
- литију, преливање кољива и освештање колача
- парастос погинулим косовским јунацима, пре којег је требало да
пева Панчевачко певачко друштво
- заједнички обед, уз говор о косовским јунацима
- славље у 15 часова на којем би “Косовску химну” певала сва
присутна певачка друштва (новосадско, митровачко, панчевачко,
сентомашко, земунско, старо-бечејско, мокринско, шидско, вуковарско,
велико-кикиндско, румско, велико-бечкеречко и футошко)
- гусларску песму “Пропаст српског царства”, а потом наступ
поменутих певачких друштава
- у 19 часова организован повратак у Руму, колима и железницом,
где би се, у згради подигнутој за ту сврху, одржао заједнички концерт. 1196
Учитељи српске школе су 13/26 августа 1901. године приредили
концерт са игранком у гостионици “Код зеленог венца”. 1197
Почетком 1910. године одржано је неколико забава у различитој
организацији. Чиновници румске железничке станице су, 16/29. јануара
1910. године, “Код орла” организовали забаву са “јукс-базаром”, светском
поштом, марконијевим телеграфом и игранком. 1198 На забави Прве српске
занатлијске задруге 2/15. фебруара на “гласовиру” је свирао слепи
занатлија Тоша Јаковљевић из Руме, а доктор Душан Петровић је говорио
о утицају занатлијског рада на здравље и живот. 1199
Извесни Матија Шлегел (Mathias Schlögel) из Алзаса, крајем 1892.
године добио је на шест месеци дозволу од Магистрата да даје представу
као гимнастичар. 1200 Изгледа да су овакве представе биле честе у то
време, јер је у ту сврху 1912. године дозвољено да се тзв. променада и
део Стеванове улице адаптирају за јавне гимнастичке “продукције”, са
трибинама у шест редова. 1201
Српски соко је 21. фебруара (6. марта) приказао вежбе са
заставицама, куглицама, штаповима, на вратилу и на разбоју. Том
приликом су се истакли Лукићи, Јанковић, Бингулац, Негров… У забавном
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"Застава", 1889, 86
"Застава", 1901, 179
"Радикал", 1910, 1
1199
"Радикал", 1910, 4
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ИАС, Магистрат..., 1893, кут. 401-1.700
1201
ИАС, Магистрат..., 1912, кут. 5.481-7.611 (кут. са 1913)
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делу до зоре је певао мешовити хор Српског певачког друштва и свирали
су тамбураши. 1202
Најзаступљенија су, ипак, била тзв. забавно-поучна села, која су
одржавана од почетка XX века. На њима је редовно давано и неко
пригодно предавање из области здравства, културе, домаћинства,
привреде… Углавном су организована у зимским месецима, по завршетку
пољопривредних радова, а била су намењена сељацима.
На једном таквом селу, у организацији Женског одбора за
приређивање народно поучних села, одржаном почетком јануара 1909.
године “код Пајшла”, др Душан Дима је посетиоцима говорио “О саставу
човечијег тела”. На наредним селима те године предавали су адвокат
Стеван Добричић (“О штедњи”) и Јаша Томић, а свирали су и певали
гуслар Андрија Марић из Каменице, фрулаши Арса Утвић, М. Бановачки и
Тоша Мајински из Стејановаца, Српско певачко друштво и други. 1203
На селима одржаним 1910. године говорили су учитељ Грубачевић
“О кућном васпитању деце”, “млади доктор” Душан Петровић “О неговању
болесника”, што је изузетно поздрављено, и Јован И. Радивојевић “О
српској изложби у Прагу”. Капелан Никола Станишић је прочитао
Толстојеву причу “Колико је човеку доста земље”, а сироче Вида
Атанацковић и соколице, Олга Писаревићева и Каја Лукићева, имале су
рецитаторске тачке. Села су изазвала велико интересовање код народа,
дошли су “господин и ратар, мушко и женско, сиромах и богат”. Народна
ношња је поништила имовинске разлике међу посетиоцима. 1204

Спорт
Спортски живот у Руми, као уосталом и у другим крајевима земље,
био је тек у зачецима. Таквим активностима се бавио занемарљиво мали
број становника, углавном материјално добростојећих. Неки од данас
најмасовнијих и најпопуларнијих спортова нису ни постојали. Додуше, у
штампи се помињу “шорлоптачке” утакмице, али не и у Руми, него само у
већим градовима.
Један од “господских” спортова је био тенис. Тениско игралиште се
налазило поред данашње школе Иво Лола Рибар, а касније на плацу на
углу Врдничке и Стеванове улице (преко пута основне школе Душан
Јерковић). На том месту је касније била школа јахања. 1205
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"Радикал", 1910, 3-5
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Тенис у Руми 1907.
Још од 1878. године у Руми је постојао повереник Хрватског
планинарског друштва за Срем. То је био поджупанијски перовођа Т.
Малин. 1206
Организованије и масовније бављење спортом датира од 1905.
године, стварањем Немачког гимнастичког савеза, а нарочито соколског
друштва.
Немачко гимнастичко друштво у Руми, први савез овакве врсте у
Срему, основано је 10. септембра 1905. године, са геслом “у здравом телу
здрав дух”. Председник друштва је био Стефан Ташнер. Најпре се
вежбало у сали Бадерове гостионице, и то на следећим справама:
вратило, трапез, коњ, карике, уже и разбој. Године 1910. у дворишту
хотела “Орао” одржана је велика гимнастичка представа, уз учешће
гимнастичког немачког савеза из Земуна. Још већа приредба ове врсте,
коју је пратило 3.000 гледалаца, уприличена је током седнице Карпатских
Немаца у Руми, 18. и 19. августа 1912. године. 1207
Друштво Српски соко је основано 19. маја 1905. године, са циљем
ширења соколске идеје. Било је међу првим соколским друштвима
основаним у овим крајевима. На оснивачкој скупштини изабрани су: Жарко
Миладиновић, као старешина, Душан Поповић, његов заменик, др Младен
Симоновић, вођа, Тане Бировљев и Михајло Берберина, благајници, Јован
1206
1207

Жељко Пољак, Владимир Блашковић, Хрватско планинарство, Загреб, 1975.
Carl Bischof, нав. дело, 157-158
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Татић, Ђока Жигић, Војислав Николајевић, Јован Ђорђевић, Ђура
Вуковић, Тоша Исајловић, Федор Киселички, чланови одбора, Пера Вујин,
Милан Димитријевић, Сима Марић, њихови заменици и Душан Дима,
Светозар Спајић и Младен Радаковић, ревизори. Друштво је вежбало у
дворани државне основне школе “Краљ Петар I Велики Ослободилац”, а
неко време је користило и справе Хрватског сокола. Практиковане су
углавном просте вежбе и вежбе на справама, док су игре биле у другом
плану. Просветни рад се састојао у пропагирању соколства и националне
идеје. Много пажње је посвећивано раду са децом или “малим Соколима”.
Организовани су и излети у Вогањ, Јарак, Војку.... Од већих излета
забележени су излет у Радујевац код Неготина, где се путовало лађом
кроз Ђердап, када им је Српско бродарско друштво у Београду омогућило
бесплатан превоз од Београда до Радујевца на српско-бугарској граници,
затим, у Врањску бању, Ниш и у Стару Србију. Учествовали су на
слетовима у Загребу, Београду и Софији, као и на оном традиционалном у
Раваници, на Видовдан. Српски соко је припадао Српској фрушкогорској
соколској жупи са седиштем у Сремским Карловцима, одакле је и потекла
идеја о оснивању Српског сокола. 1208
Приликом другог соколског слета у Раваници, Румљани су приказали
следећи програм: заједничка вежба, трка на 100 м, бацање копља, диска и
камена и скок с мотком. 1209 Године 1909. на ливади Едуарда Херцога
(данашње игралиште основне школе "Змај Јова Јовановић ") румски и
иришки соколи су приказали следеће вежбе: просте вежбе, вежбе са
заставицама, вежбе са штаповима, вежбе копљима, на разбоју, на
вратилу, пирамиде, бацање кугле, копља и диска и скок с мотком. Том
приликом су се нарочито истакли Марко Бингулац и Ђорђе Негров. Сав
приход са ове приредбе је ишао за набавку справа. 1210
Изгледа да је Соколско друштво 1910. године запало у кризу, јер
тадашња штампа констатује да је једна јавна вежба од 29. августа, на
шеталишту поред немачке школе била слабо посећена. Друштво је 1909.
године имало 90 чланова, а наредне године се њих 20 исписало. За
старешину је опет изабран Жарко Миладиновић, а за заменика Ђока
Жигић. На поменутој вежби, награду за трчање (џепни сат) добио је Лаза
Белановић. 1211
Хрватски соко је основан 31. маја 1905. године, а мото му је био “у
десници снага, у срцу одважност, у мисли домовина”. Први старешина је
био шеф румске поште Матија Зима, секретар учитељ Арнолд Шрајер
(Arnold Schreier), а вођа Јоцо Левачић, порески чиновник. Чланови одбора
су: судија Н. Шикутић, као привремени старешина, учитељ Иван Грос,
1208

Збирка ЗМР, инв. бр. 58 (Окружни слет 3. окружја Соколске жупе Београд); Омладински
гласник, Рума, 1905, 171; Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 11.
октобар 1939.
1209
"Застава", 1906, 98в
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"Радикал", 1909, 29, 33
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"Радикал", 1910, 32, 33, 36
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порески чиновник Бела Антолић, учитељ Рудолф Лашкарин, поп Мате
Иванишевић и судски чиновник Павле Балог. Хрватски соко је имао и
дечије одељење, а од 1912. године и одељење чланица. Одржавао је
контакте са Хрватским соколом у Сремској Митровици, где се налазило и
седиште соколске жупе “Бан Јелачић”. Такође, били су учлањени и у Савез
хрватских соколских друштава. И ово друштво је за вежбање најпре
користило просторије школе “Краљ Петар I Велики Ослободилац”, до 1912.
године, када се преселило у новосаграђени Хрватски дом. Овај дом је
подигнут добровољним прилозима и радом “Брежана”, као и зајмом код
Прве хрватске штедионице у Загребу. Током Првог светског рата, док је у
Хрватском дому била болница, уништене су све соколске справе. Хрватски
соко је сваке године одржавао јавне часове, а 1906. године је учествовао
на Првом свесоколском слету у Загребу. 1212
***
Што се тиче ликовне уметности у Руми, судећи према оскудним
подацима, она је била заступљена у минималној мери. Румски учитељ
цртања при немачкој школи, Хуго Хецендорф, оставио је 1863. године
једну књигу скица (Skizzenbuch), као свој дневник са путовања по Срему.
Његов брат, Ото, био је аутор друге свеске скица са сликама Руме, под
називом “Успомене и путовања старог румског учитеља цртања"
(“Erinnerungen und Wanderungen eines alten Rumaer Schulmeisters”). 1213
Можда најпознатији ликовни уметник, пореклом Румљанин, био је
Јосиф Фалта. Он је 1888. године, као ученик Академије лепих вештина
тражио потпору од Магистрата “до свршења наука”, на шта му је овај
одговорио позитивно. 1214 Јосиф Фалта је након школовања отишао из
Руме и умро у 33. години, уочи Нове 1896. године у Сарајеву, у болници
после дугог боловања. Тамо је, као академски сликар, био професор
цртања у Великој гимназији и Учитељској школи. Сахрањен је 1/14. јануара
на Кошевском српском православном гробљу у Сарајеву. 1215 У Руми је
забележен његов рад на осликавању крста на Старом вашаришту. 1216
У Руми је неко време радио и сликар Милан Милутиновић. Он је тада
учио занат код трговца Стевана Јаковљевића и ту започео бављење
сликарством. 1217
Још један Румљанин је био талентован за ову врсту уметности. То је
био Рудолф Фишер, ученик Опште сликарске школе на академији у Бечу.
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Збирка ЗМР, инв. бр. 58 (Окружни слет 3. окружја Соколске жупе Београд); Књига
записника Хрватског сокола у Руми, преписао Богдан Рајаковац
1213
Otto Schweitzer, Hötzendorf, Osiječki zbornik, br. 1, Osijek 1942, 60; Franz Wilhelm, нав. дело,
II, 228
1214
ИАС, Магистрат..., седнички записи, 29. октобар 1888.
1215
"Бранково коло", 1896, бр. 15, 473-475
1216
"Српски Сион", Нови Сад, 1893, бр. 48, стр. 768
1217
"Застава", 1887, 62
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Он је 1880. године, за време распуста, док је био у Руми, тражио од власти
у Загребу стипендију, али је није добио. 1218
Неки од “уметника” су трагично завршили живот. Такав је био
извесни Емерик Земплени (Emerich Zempleni), “мазало” у Руми, који је са
29 година пронађен обешен на тавану шупе у Ловриној улици бр. 81. 1219
***
У овом периоду, неколико Румљана се бавило књижевним и
издавачким радом.
Бакаловић Гига, који је овде био запослен као адвокатски
приправник, 1907. године је у Руми објавио збирку “младићких и дечијих”
песама под називом “Смиље и ковиље”. 1220
У периоду 1901-1916. године, у Руми је као катихета радио песник
Фрањa Нојбауер (Franz Neubauer). 1221
С врeмена на време, приповетке (“Из смрти у живот” – ускршња
приповетка) је у тадашњој штампи објављивала и Милена Миладиновић.
Као рођена Немица, 1901. године је превела на немачки језик дело
“Црногорци” Љубе Ненадовића. 1222
Помињана је и намера Јована Ђуричића Биорца да изда “Историју
војничке крајине” од Чеха Франца Ваничека. 1223
У Руми је од 80-тих година XIX века излазило неколико локалних
листова. Половином октобра 1882. године појавио се лист за политику и
књижевност "Српски глас", први те врсте у Хрватској. Његов власник и
уредник био је др Милан Ђорђевић, а у политичком погледу лист се
ослањао на Самосталну српску странку. 1224 У току 1903. године у српској
штампи се појавила вест да се у Руми покреће један немачки лист, који би
требало да се зове "Сремски весник" ("Sirmier bote"). Говорило се да га
покрећу Немци, који се осећају Немцима (а не Хрватима – п. а.) и који желе
да “раде сложно” са Србима. 1225
Већ почетком следеће године изашао је у Руми први број немачких
новина, под именом "Немачки народни лист за Срем" ("Deutsches Volksblatt
für Syrmien"), са тиражем од 2.000 примерака. Уредници су били Карл
Штирм, а затим Фердинанд Ристер. Изласку овог броја је претходило
оснивање друштва за издавање немачких књига и часописа у Руми. 1226
1218

ИАС, Магистрат..., 1880, кут. 1.001-2.500
ИАС, Магистрат..., 1887, кут. 3.502- 4.500
Енциклопедија Новог Сада, 3, Нови Сад, 1995, 50
1221
Проф. Ст. Станојевић, Народна енциклопедија ..., књига III
1222
"Застава", 1901, 77; Бранково коло, 1901.
1223
"Застава", 1880, 145
1224
Branka Pribić, Prvi politčki list Srba u Hrvatskoj, Zbornik CDISB, god. 20, br. 1, Slavonski Brod,
1983, 3
1225
"Застава", 1903, 238, 240
1226
Franz Wilhelm, нав. дело, 252
1219
1220
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Више деценија после гашења "Српског гласа", Жарко Миладиновић
је почетком 1908. године писао Ђорђу Красојевићу о својој одлуци да
покрене нови лист по имену "Радикал". Убрзо се појавио и његов први број
од 14. фебруара. Лист је излазио до 29. марта 1912. године, када је
изашао последњи број. 1227

Лист румских Немаца "Немачке народне новине"
1227

Крестић, Грађа о Србима ..., 615
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"Радикал" – лист Српске народне радикалне странке
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Миладиновић је још раније (1902) основао издавачку кућу “Рад”, која
је издавала многобројне публикације Срба у Срему (Српска Домаја,
Забавна књига, Српски пчелар, Рад, Ратар, Фрушкогорац, Враголан,
Радикал, Румске привредне новине, Српски гласник, књиге Негована
Ранитовића). 1228
Крајем XIX и почетком XX века више Румљана је, на неки начин,
учествовало у раду најзначајније установе културе код Срба у Војводини –
Матице српске. Као њени чланови и приложници, између осталих, помињу
се: Паво Андрејевић, Јоца Богдановић, Павле Богдановић, А. Ђуричић,
књижевник Милан Андрић, Јован Белановић, Јован А. Ђуричић Биорац,
Панта А. Ђуричић Биорац, Никола Ђуришић, Пера Ђуришић, Стеван Т.
Јаковљевић, Владимир Кошутић, Васа Критовац, Сава Ј. Крстић, Васа Ј.
Максимовић, Сима Маринковић, Миленко Николајевић, Светозар
Николајевић, Бранко Николић, Јован Панајотовић, др Миша А. Поповић,
Јелена Станојевић, др Јован Шевић, др Душан Ј. Дима, Урош Јанковић,
Андрија Ковиљац, Светозар Косановић, Сима Крстић, Јован Крстић, Коста
Максимовић, Жарко Миладиновић, Стеван Милутиновић, Младен
Младеновић, Милош Николајевић, Петар Стефановић, Марко Шаула,
Јован Чаркаџија, као и румске просветне и културне установе. 1229
***
Један од најзначајнијих културних догађаја у Руми почетком XX века
било је подизање споменика српском песнику Јовану Јовановићу Змају, са
којим су Румљани од раније били у пријатељским односима. О томе
сведоче многобројне јавне честитке и поздрави упућени Змају за његове
годишњице.
На вест о Змајевој смрти у Руми су звонила црквена звона, а на
кућама биле истакнуте црне заставе. За време његовог погреба сви дућани
у граду били су затворени. 1230
Зато су Румљани, на иницијативу Милене Миладиновић, присне
пријатељице покојног песника, започели акцију за прикупљање средстава
за подизање споменика Змају. У ту сврху је 4/17. јуна 1906. године, “код
Орла”, организована забава под именом “Змајево вече”. О томе је
говорила Милена Миладиновић, приказани су комади “Срби око гуслара” и
“Српчићи око чика Јове”, а певали су Милан Драгосављевић и Катица
Јанковић. Сакупљено је много средстава, а приложницима је упућена јавна
захвала. 1231

1228

Д. Б. Спајић, Рума и Румљани у прошлости, "Дан", Нови Сад, 11. август 1940.
Рад и именик Матице српске, година 1897, Нови Сад, 1898, 98 и исто, година 1902, Нови
Сад, 1903, 134-135
1230
"Застава", 1904, 125, 128
1231
"Застава", 1906, 103в, 113в, 118в, 156в
1229
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Са представе “Српчад око чика Јове” 1906.
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Поред Милене Миладиновић, у овој акцији се ангажовала и Српска
женска добротворна задруга. Сама Милена је прикупила 7.000 К, док су
Српска краљевска академија у Београду и председник Београдске
општине послали по 500 динара у злату. 1232
Када су припреме за подизање споменика биле при крају, појавило
се питање места на коме ће споменик стајати. Било је три предлога: на
раскршћу Главне и Железничке улице, испред Грчке цркве и на Старом
вашаришту. 1233
Споменик је, ипак, постављен испред српске основне школе, а
откривен је 23. октобра/5. новембра 1911. године. Откривању су
присуствовали Бранислав Нушић и Сима Пандуровић, који је одржао и
пригодан говор. 1234
Овај догађај је имао и политичку конотацију због улоге радикала у
њему. Зато су општинске и школске власти хтеле да га бојкотују. У штампи
је освануо један критички осврт на изградњу споменика Змају у Руми.
“Нека дижу и споменик ако им се хоће и може и ако су све прече послове
уредили и посвршавали – а школе и цркве нека и даље прокисавају”. У
њему се помиње и Милена Миладиновић, која покушава да створи Змајев
култ, што представља профанацију Змајевог имена. 1235
Почетком Првог светског рата, односно, после повлачења
аустроугарске војске из Србије, крајем децембра 1914. године, споменик је
порушен и однесен у непознатом правцу. Тек уз помоћ једног мађарског
официра, који је становао у канцеларији Жарка Миладиновића, Милена
Миладиновић је успела да врати бисту и сачува је код себе током целог
рата. 1236

1232

Д. Б. Спајић, Мађарски официр спасао споменик Змају који су срушили војници у Руми,
"Време", 23, 24, 25, и 26 април, 1938; Из бележења поч. Милене и др-а Жарка
Миладиновића, "Илустрације", Београд, 29. мај 1938.
1233
"Застава", 1911, 171в
1234
"Застава" 1911, 224в; Д. Познановић, Први споменик песнику, "Сремске новине", 19.
октобар 1983.
1235
"Бранково коло", 1910, 12
1236
Д. Б. Спајић, Мађарски официр спасао споменик Змају који су срушили војници у Руми,
"Време", 23, 24, 25, и 26. април, 1938; Из бележења поч. Милене и др-а Жарка
Миладиновића, "Илустрације", Београд, 29. мај 1938.
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Прилози
Прилог 1
Румљани исељеници 1237
годиштe 1896.
1.
2.

Se Josef, nadničar, V. Jaračka 38 – Amerika
Секулић Василијин Аврам, ратар – Америка

годиштe 1897.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jurišić Jovanov Josip, ratar
Loparić Đurin, Đuro – Amerika
Vagber Ivan, ratar – Amerika
Fej Baltazarov Franjo – Amerika
Fetter pok. Bartola Antun, mati Marija, Lovrina 44 – Amerika od 1912.
Heinrich Stjepana Franjo, Ivanova 13 – Amerika od 1905.
Klein Petrov Josip – Amerika od 1912.
Schlenhard Franjin Martin – Amerika
Pil Pavlov Nikola – Amerika

годиштe 1899.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veldi Andreas (41), zidar, Beračka 6 – Amerika
Dreer Petar (46), nadničar, Lovrina 38 – u Americi 3 godine
Ћирић пок. Томе Жарко – Америка
Molnar Antuna Rudolf – Amerika
Herold Hinka Stjepan – Amerika od 1912.
Heinrich Stjepana Jakob – Amerika
Silberholz Franje Mihail (30), zidar – Amerika
Kwiring Kate Ernest, sestra Marija Hoffmann (18), žena Ana (24) – Amerika od
1912.
Турчиновић Радован – Америка

годиштe 1901.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1237

Jekl Antuna Franja – Amerika
Klein Ivana Antun – Amerika
Pil Pavla Heirich – Amerika
Schlenhard Franje Tobija – Amerika
Schoblocher Adama Andrija – Amerika
Boka Đure Andrija – Amerika
Offenberger Franje Antun – Amerika
Дабовић Кристов Васо – Америка

Регрутне књиге (Збирка Завичајног музеја Рума)
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годиштe 1902.
1.
2.
3.

Mišak Andrija, bravar – Amerika
Nagl Mihael, pekar – Amerika
otac Đura, nadničar
majka Eva, babica
Herald Jakob, zidar – Amerika
otac Henrik, zidar
brat Stefan, zidar
majka Alojzija

годиштe 1903.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Keffer Ivana Ivan – Amerika od 1919.
Klein Lize Tomo – Amerika od 1919.
Laipold Jakob (48), nadničar, V. Jaračka 127 – Amerika
Linzner Jakoba Josip – Amerika od 1917.
Frank Josipa Jakob – Amerika od 1917.
Wolf Antona Anton, mlinar, mati Agata, žena Magdalena, sestra Elisabeta,
Baštenska 34 – Amerika
Dreer Andrije Stjepan, mati Elizabeta – severna Amerika
Dreer Ivanov Pavle, brat Karl, mati Rozika, sestra Elisabeta – Amerika
Matioš Ivana Ivan – Amerika

годиштe 1904.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benčić Antona Martin, braća Johann, Stefan i Matia, majka Juliana – Amerika od
1907.
Veldi Andrije Karlo, zidar, brat Adam, zidar, mati Elisabeta, sestre Teresija i
Elisabeta – Amerika od 1919.
Lederer Nikolin Nikola – Amerika
Секулић Лазара Новак, надничар, брат Аврам, жена Фатима – Америка од
1912.
Trettenbach Konrada Karl, krojač – Amerika od 1908.
Hengl Jakoba Ferdinand, stolar, mati Magdalena – Amerika od 1908.

годиштe 1905.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gesselmann Martina Martin – Amerika
Dreer Petra Antun – Argentina
Klein Elizabete Ivan – Amerika
Obrecht Ivana Adam – Amerika
Rupp Mije Martin – Amerika
Stanković Đure Tobija – Amerika
Šic Mije Matija – Amerika

годиштe 1906.
1.
2.
3.
4.

Graf Andrije Sebastijan – Amerika
Klein Elisabete Adam – Amerika
Mango Ivana Ilija – Amerika
Herrmann Mihajla Martin – Amerika
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5.
6.
7.

Hengel Jakoba Đura – Amerika
Schlenhardt Franje Mihael – Amerika
Silberholz Josip, stolar – u Filadelfiji, Severna Amerika

годиштe 1907.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bodor Đure Toma – u Americi od 1911.
Volf Antona Josip – Tartagal Salta F.C.C.S.A. Brazilija
Damjan Ivana Martin – Amerika
Dreer Franje Josip (ili Josipa Franja) – Amerika
Jenej Šimuna Franjo – Amerika
Jekl Adama Adam, žena Terezija – Amerika
Keffer Ivana Andrija – Amerika
Kindler Stjepana Martin – Amerika
Lanz Martina Josip, sestra Ana (7) – Amerika
Секулић Василија Божидар – Америка
Silberholc Franje Stjepan – Amerika
Tossmann Mihaela Đura – Amerika
Hengl Fridriha Ivan – Amerika

годиштe 1908.
1.

Gräber Andrija Pavao – Sao Paolo, Brazilija, Restaurant, Svalia Rau de Meka No.
543
2. Deutschman Adam – Brazilija
3. Dreer Ivana Karlo – Amerika
4. Kirchammer Božidara Božidar – u Americi od 1920.
5. Kremmer Martina Andrija – Brazilija
6. Miskraut Jakoba Josip, krojač - Amerika
7. Oder Sebastiana Adam – Amerika
8. Trettenbach Konrada Franja – Amerika
9. Habenschuss Jakoba Anton – Amerika
10. Zentner Đure Jakob – Amerika
годиштe 1909.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bartol Pavla Mihovil – Amerika
Volf Tome Matija, majka Marija Lanz – Amerika
Geringer Mihovila Stjepan, majka Apolonia Karšić – Amerika
Dreer Antuna Fridrih, majka Ana Pohl – Amerika
Dreer Adama Martin, majka Eva See – Amerika
Zitta Ivana Antun, majka Ana Herz – Amerika
Kadnar Antuna Jakob, majka Franciska Dreer – Amerika
Keffer Ivana Ivan, majka Kata Welenberger – Amerika
Секулић Василијев Војислав – Америка
Frank Franjo, stolar, Sebastijanova 28 (sam živi) – Brazilija, Sao Paolo, Rua de
Moka 547
11. Habenschuss Andrije Ivan, majka Marija Kadnar – Amerika
12. Hoffmann Ivana Adam, majka Elisabeta Pendl – Amerika
13. Šterntal Dragutina Josip, majka Juliana Markov – Amerika

358

годиштe 1910.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ams Franjin Martin – Amerika
Volf Stjepanov Martin – Amerika
Dreer Petrov Adam – Amerika
Jekl Antunov Ivan – Amerika
Keffer Ivanov Karlo – Amerika
Klein Antunov Adam – Amerika
Kreuzer Andrijin Oto-Ferdinand, mati Juliana rođ. Ambroz, brat Hugo – Argentina
Linzner Andrijin Stjepan – Amerika
Павловић Ђока, Содол 65, наводно умро у Америци
Tossmann Petrov Pavle, majka Marija Wagner – Amerika
Faj Petrov Petar, majka Katarina Oder – Amerika
Hoffmann Franjin Stjepan – Amerika
Zentner Đurin Josip – Amerika

годиште 1914.
1.
2.
3.
4.
5.

Erlich Daniel Karlo – Amerika
Jambrec Radivoja Momčilo – Amerika
Jasenovski Bartola Bartol, majka Maria Schiseka – Argentina
Kindler Ivana Ivan, majka Katarina Weldi – Amerika
Herrmann Martina Ilija, majka Eva Schoblocher – San Bernardo SPR, Sao Paolo,
Brazilija

годиште 1916.
1.

Habenschuss Adama Petar, majka Magdalena Obreht – Liuka Magujana st.
Saraudy, Ert. St. Paul, Brazilija

годиште 1917.
1.

Schmidt Stjepan, majka Teresia Obreht – Brazilija

годиште 1918.
1.

Bodor Stjepana Josip – Arlington Heigts ill, 235, str. Rimton, Severna Amerika
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Прилог 2
Особе које су добиле право избора и оне које су то право изгубиле у
општини Рума од 1860. до 1872. године: 1238
Johan Šulc – (кућни број) 33
Vasa Mladenović – 34
Teodor Staić – 1383
Johan Zita – 56
Georg Evremović – 60
Joakim Voinović – 69
Pavle Milošević – 88
Todor Jovanović – 98
Eduard Tičević – 109
Lovra Čalaković – 129
Jovan Stanisavljević – 130
Sara Matić – 132
Krsta Panić – 155
Sofija Dimitrijević – 160
Jovan Popović – 165
Ilija Jovanović – 188
Vasa Marković – 189
Andrija Bica – 201
Johan Fileši – 208
Jozef Andres – 222
Adolf Holi – 226
Jozef Rajnpreht – 229
Magdalena Volf – 1415
Jozef Novotni – 1408
Mihael Greber – 1397
Anna Šeštak – 236
Sima Krstić – 254
Johan Paišl – 259
Karl Puhner – 266
Tanasie Jovanović – 278
Adam Linetner – 280
Ignac Berger – 294
Franja Benčić – 305
Franja Nerad – 314
Josef Nerad – 316
Matias Kindler – 337
Andrija Veliberger – 1598
Anton Horšić – 364
Jakov Grčić – 393
Adam Krenvedl – 426
Matias Oder – 431
Martin Kaufman – 1612
Jakov Frank – 446
Mihail Greber – 1598
Nikola Rajnpreht – 1599
1238

Daniel Rup – 452
Matia Perkles – 45
Maria Tanglmajer – 472
Mihail Frank – 489
David Grinvald – 526
Johan Nemet – 527
Andrija Kovilac - 538
udovica Tupi – 564
Anna Gselman - 577
udova Drer – 581
Johan Mozer – 584
Anton Habenšus – 588
Kata Šic – 603
Anton Paišl – 607
udova Paišl - 609
Stevan Habenšus – 610
Johan Svozil – 611
Petar Vrdovac – 615
Magdalena Ribier – 620
Sofia Boikić – 630
Pavle Jovanović – 631
Heronimije Taihert – 636
Nikola Kritovac - 649
udova Hiller – 659
Jozef Horšić – 680
Kosta Jovanović – 695
Jozef Volf – 710
Franz Štefanek – 719
Mihail Klain – 742
Stevan Grof – 744
Anton Mukahirn – 752
Vencl Ševčik – 752
Aćim Živković – 689
Ferdinand Rup – 754
Anton Mili – 771
Marta Miic (Mijić) – 793
Anna Stokanov – 805
Jula Staić – 809
Petar Grozdić – 813
Anton Sever – 814
Radovan Ćirić – 839
udova Me(i)lanović – 846
Mihail Frank – 856
Anna Trop – 857
Kosta Petrović – 870
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Miloš Andriević – 1149
Evrem Jocković – 1150
Gliša Dedić – 1154
Sava Rakidžić – 1179
Toma Orlović – 1181
Aleksa Mladenović – 1190
Petar Janković – 1196
udova Krstić – 1214
Anna Vuić – 1214
Georg Lazarević – 1234
Palko Molnar – 1238
Georg Rat – 1281
Đorđe Dedić – 1283
Stevan Grujić – 1317
udova Horvatić – 1230
Jovan Nerad – 1341
Jovan Konstantinović –
Dragomir Trifunović – 167
Gliša Košutić – 198
Kata Milković – 985
Georg Čečković – 618
Simeon Sinković – 630
Jovan Marković – 670
Anna Ilić – 843
Georg Radomirović – 844
Pavle Mihailović – 984
Jovan Mihailović – 988
Sofia Kovačević – 76
Mihail Kramer – 536
Mihail Živanović – 640
Franc Brendl – 641
Stevan Ćirić – 163

Georg Veler – 880
Ignac Nol – 890
Florian Centner – 891
Paul Feter – 897
dasljedn. Dinjel – 903
Stana Nikolić – 934
Živko Đorđević 935
Aleksa Andriević – 936
Jovan Josimović – 937
Jovan Janković – 940
Tanasie Jerotić – 949
Živko Radić – 981
braća Nenadović – 982
Gavra Jovanović – 983
Dragutin Sudarović – 986
Uroš Stefanović – 992
Gliša Živanović – 996
Petar Živanović – 996
Gliša Petrović – 999
udova Hainrih – 1017
Ignat Stojanović – 1032
Jozef Herman – 1582
Stevan See – 1039
Stanko Janković – 1042
Petar Koš – 1053
Jefta Radovanović – 1086
Gavra Radovanović – 1086
Jakov Tanacković – 1089
Andrija Lanc – 1114
Petar Jopal – 1125
Đura Lanc – 1130
Adam Đorđević – 1135
U Rumi 5/18. aprila 1873.

Nikolajević, kasir
Kosta Mladenović, kontrolor,
svedoci F. Rister, Stevan J. Milutinović, Đorđević.
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Прилог 3
Попис бирача у изборном котару 75 за избор Земаљског посланика 1239
Крстић Јован, трговац
Ђуричић Јован, трговац (581ф 47кр)
Вуић Сава, поседник
Нинковић Пера, посебник
Ђуричић А. Панта, тргов. (357ф 98кр)
Мирковић Гаја, опанчар
Кошутић Пера, крчмар
Фризл Јован, шеширџија
Андрашевић Мијо, бачвар
Чернолка Антун, пушкар
Kövesdi Anton, економ
Биндер Јосип, властел. чиновник
Паишл Антон, бачвар
Еллингер Игњат, сарач
Петровић Петар, шеширџија
Heinrich Fischer, трговац
Getz Ferdinand, посебник
Серваци Игњат, бачвар
Николајевић Светозар, одвјетник
Кохаут Карл, сензал (?)
Максимовић Васа, тргов. (473ф 55кр)
Михајловић Никола, крчмар (794ф 5кр)
Богдановић Тоша, трговац
Критовац Миа, трговац
Јовановић Тома, трговац
Критовац Васа, начелник
др Јозеф Паус, парох
Швелбл Самуел, стаклар
Рајнпрехт Карл, шеширџија
Димитријевић Б. Стева, трговац
др Шевић Јован, кр. јавни бележник
Чермак Јохан, кројач
Стаић Сима, трговац
Радосављевић Стеван, пекар
Крстић Петар, опанчар
Марковић Ђока, ципелар
Орловић Милан, бербер
Јаковљевић Стева, трговац
Нај Антон, сувачар
Зита Даниел, посебник
Рак Фрањо, колар
Кегл Карл, бравар
Кучера Јосип, зидар
Фурјаковић Сигмунд, умир. чиновн.
Воленек Едуард, књиговођа
Херцег Франц, колар

Кошћићарић Стева, ћурчија
Кокић Емил, абаџија
Каш Емил, шеширџија
Коић Павле, посебник
Живановић Ђока, кројач
Ловренски Јован, ћурчија
Макевић Ћира, ситничар
Јовановић Станко, ситничар
Вурштер Леополд, бачвар
Амс Мијо, тикац
Хофман Карл, градитељ
Спајић Мита, трговац
Ликер Себастијан, ћурчија
Киш Ловро, властел. чин.
Шпилер Ернст, економ
Чернолка Франц, крчмар
Грубер Леополд, крчмар
Јанчо Стеван, економ
Петровић Јован, абаџија
Хондл Јосип, економ (323ф 16кр)
Ернст Игњат, лекар
Грубер Фрања, шеширџија
Стојшић Паја, лицидер
Грубер Андрија, трговац
Грубер Леополд, бачвар
Андријевић Паја, трговац
Пејачевић Петар (4.162ф 13кр)
Ристер Фердинанд, трговац (611ф 71кр)
Богдановић Паја, трговац
Ђуришић Никола, трговац
Живковић Сава, кројач
Остојић Јефта, трговац (322ф 4кр)
Алмослин Јакоб, трговац
Стаић Авакум, парох
Богдановић Јоца, трговац
Фукс (Fuchs) Карл, пекар
Јанковић Милош, абаџија
Филиповић Васа, посебник
Ђорђевић Миша, трговац
Ђорђевић Лука, трговац
Марић Сима, трговац
Милутиновић Сима, трговац
Маринковић Сима, тргов. (410ф 10кр)
Надбандић Светислав, казанџија
Валетић Мита (или Мата), ситничар
Богојевић Алекса, пекар
1239
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Хоршић Јохан, тесар
Бренер Лоренц, сувачар
Миних Антон, колар
Критовац Тома, трговац
Бајловић Душан, крчмар
Марковић Васа, пекар
Јаковљевић Тоша, крчмар
Ђорђевић Мита, посебник
Максимовић Ђока, опанчар
Ћирић Мојсило, крчмар
Јовановић Мита, ковач
Ненадовић Сима, к.рир (касир?)
Михајловић Стева, опанчар
Белић Бранко, пекар
Путник Гавра, учитељ
Хамфогел Франц, трговац
Младеновић Коста, благајник
Којић Тодор, бравар
Томић Аћим, посебник
МомчиловићЂока,крчмар(30 кућ. бр.)
Радомировић Сава, ковач (32)
Михајловић Тоша, опанчар (34)
Јовановић Илија, крчмар (36)
Миљковић Стева, колар (42)
Глигоријевић Алекса, ужар (44)
Ђорђевић Петар, абаџија (52)
Вуковић Мита, трговац, (58)
Јосимовић Мина, абаџија (62)
Хајнал Франц, столар (10)
Гроздић Душан, абаџија (7)
Петровић Јоца, абаџија (1)
Ђорђевић Јован, столар (11)
Рајнпрехт Јозеф, ковач (13)
Јовановић Панта, грађар (51)
Андрић Митар, абаџија (150)
Хладек Карл, бачвар (25)
Матић Тодор, крчмар (39)
Черевицки Младен, крчмар (41)
Поповић Радован, посебник (2)
Панајотовић Пера, грађар (8)
Штајнер Јозеф, грађар (10)
Весл Макс, грађар (12)
Шуберт Карл, столар (16)
Тап Георг, тесар (4)
Медаковић Данило, опанчар (8)
Гаслер Јосип, зидар (8)
Штимац Јоза, бубњар (18)
Дадовић Митар, ковач (2)
Берталан емерих, властел. чиновн.
Böhm Anton, кафеџија
др Богдановић Тонка, одвјетник
Böhm Игњат, столар

Стојковић Митар, абаџија
Бркић Павле, грунт. чиновн.
Кројцер Гашпар, посебник
Шнур Гашпар, посебник
Либиш Вилхелм, зидар
Дендл Франц, ковач
Хоршић Антон, тесар
Бак Себастиан, ковач
Риттер Антон, касирер
Носан Михаил, постолар
Лоренчић Јозеф, ковач
Хардон Игњат, крчмар
Мезнек Јохан, колар
Мезнек Јакоб, колар
Андрес Георг, зидар,
Прајс Бенко (Бенедикт), умир. учит.
Грубер Алекса, бачвар
Дудић Јован, трговац
Камбер Андрија, књиговођа
Рилке Јохан, столар
Фриц Антон, шеширџија
Шме Антон, шеширџија
Saner Anton, (нема ништа)
Петровић Ђока, умир. власт. чинов.
Шрајбер Франц, колар
Карл Данило, стругар
Риг Јохан, ужар
Бадер Карл, крчмар
Тостенбергер Антон, млинар
Мезнек Леополд, ковач
Серваци Алекса, столар
Рехак Карл, крчмар
Криштоф Хере, ковач
Волф Матија, сајџија
Франк Арнолд, тесар
Јанковић Јосип, ципелар
Руп Стеван, шеширџија
Живановић Миша, посебник
Критовац Никола, трговац
Ковачевић Алекса, посебник
Штурм Карл, бојадисар
Бишоф Давид, ситар
Херцог Антон, ковач
Крчмар Венцл, лимар
Рајнпрехт Вилхелм, ковач
Харер Мартин, бравар
Марић Арон, сапунџија
Милосављевић Давид, опанчар
Теодоровић Васа, месар
Крстић Васа, парох
Кефер Јохан, зидар
Фехерт Андрија, колар
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Живковић Глиша, месар
Живановић Милан, гвожђар
Суботић Јосип, судски пристав
Хараминчић Фрања, грунтовничар
Веселиновић Лука, писар
Вучић Никола, писар
Хаба Павле, узничар
Розенкранц Јосип, поштан. управит.
Матјевац Јосип, пошт. чиновник
Ђорђевић Тоша, котарски пристав
Пиркер Петар, кр. котар. чиновн.
Хармел Виктор, кр. мерник
Кинг Роберт, кр. живинар
Добровони Ферда, кр. писар
Вукелић Матија, кр. порезник
Мркић Ђура, кр. протуставник
Пантелић Јован, кр. официал
Штос Оладоје, кр. официал
Бекер Андија, кр. официал
Андрић Милан, магистратск већник
Старчевић Урош, учитељ
Огризовић Тоша, учитељ
Јаношевић Стева, учитељ
Gösl Јаков, учитељ
Хекман Драгутин, учитељ
Муха Антон, учитељ
Саћер Макса, учитељ
Филиповић Сава, магистр. писар

Думовић Сима, столар
Дима Душан, лекар
др Фишер Мориц, лекар, 257 фор
Фишер Готфрид, пекар
Хондл Јосип мл, апотекар
Јаковљевић Тоша, кројач
Кампл Антон, крчмар
Краус Марко, крчмар
Knienieder Јаков, месар
Козиак Андрија, лекарник
Клајн Алберт, гостионичар
Kaposy Ђура, месар
Мукахирн Лајполд, пушкар
Михајловић Васа, крчмар
Миних Фердинанд, сајџија
Петенкофер Игњат, власт. чинов.
Полачек Мавро, ципелар
Поинтнер Антон, власт. чиновн.
Петровић Хинко, трговац
Пазарски Мита, трговац
др Поповић Миша, одвјетник
Петровић Јоца, месар
др Руњанин Никола, лекар
Смиљанић Љубомир, абаџија
Силем Отто, властел. чиновн.
Волтман Аугуст, посластичар
ичевић Емерих, умир. брзојав. чино.
Жолнај Андрија, пекар

Ратари: Обрехт Антон, Франк Јосип, Гроф Франц, Ленер Игњат, Гезингер Антон,
Дреер Јосип, Франк Мартин, Ђурковић Мијо, Зита Фердинанд, Линцнер Јозеф, Руп
Антон, Линцнер Јозеф, Торајтер Јосип, Обер Данило, Обер Петар, Мајер Андро,
Франк Адам, Гинер Михаил, Линцнер Адам, Обрановић Јосип, Шнур Мартин, Клајн
Јозеф, Торајтер Мартин, Граф Антон, Граф Георг, Граф Андра, Хабеншус Мијо,
Руп Јосип, Ђурковић Мартин, Франк Мијо, Штолмајер Јосип, Јанковић Антон, Руп
Себастијан, Кох Јакоб, Линцнер Антон, Кремер Јохан, Ленер Франц, Мар Андра,
Одер Матија, Бонигут Франц, Зенер (Sener) Јохан, Торајтер Јозеф, Франк Петар,
Хесман Франц, Хесман Јохан, Поли Јозеф, Волф Стеван, Јоос Михаел, Томановић
Мартин, Јанковић Иван, Фелкер Мартин, Милер Стеван, Руп Јосип, Франк Петар
мл, Волф Јохан, Ђурковић Павле мл, Волф Матија, Рајнпрехт Георг, Линк Стеван,
Волф Мартин, Волф Георг, Руп Стеван, Сее Антон, Волф Мија, Франк Андра,
Бонигут Георг, Руп Јован, Рајнпрехт Антон, Линцнер Георг, Kuhl Anton, Кох Игњат,
Мозер Антон, Торајтер Јохан, Франк Антон, Јоос Георг, Линцнер Данило, Милер
Антон, Торајтер Мартин мл, Мискраут Стеван, Ленер Андра, Кох Матија мл, Клајн
Јозеф, Клајн Адам, Нерад Антон, Хекман Јохан, Франк Мартин, Ђурковић Павле ст,
Дилмец Михаил, Рајнпрехт Лоренц, Кремер Јозеф, Шме Антон, Дреер Георг,
Рајнпрехт Јозеф, Мискраут Јозеф, Хесман Јакоб, Волф Јохан, Обрехт Мартин,
Тосман Данило, Нагл Јохан, Крајцер Мартин, Дорн Јосип, Ногл Антон, Тосман
Јохан, Гребер Јозеф, Нагл Франц, Нагл Јозеф, Купек Адам, Фриц Стеван, Ногл
Игњат, Лефлер Мартин, Мозер Антон, Јоос Јозеф, Ногл Јохан мл, Ригер Јохан,
Херцег Андра, Тиц Јозеф, Дојчман Георг, Лукић Божа, Чибурџић Мил., Дилмец
Јозеф, Вагнер Себастијан, Кауфман Антон, Гребер Јозеф, Кауфман Мија,
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Хиртенкауф Јозеф, Јоос Андија, Гребер Игњат, Лајполд Јозеф, Гаслер Данило,
Одер Андрија, Миних Јозеф, Франк Антон, Кренведл Јозеф, Килингер Јозеф, Волф
Адам, Шнур Тобијас, Торајтер Мартин ст, Дорн Јосип, Волф Јосип, Јоос Јакоб,
Обер Матија, Вагнер Јохан, Брош (или Орош) Франц, Шнур Франц, Клајн Мартин,
Клајн Гашпар, Шме Мија, Бенчић Антон, Хесман Мија, Фелкер Адам, Линцнер
Антон, Крајцер Антон, Клајн Јозеф, Рајнрехт Фердинанд, Торајтер Антон,
Шленхард Јохан, Паки Адам, Борнбаум Јозеф, Кројцер Јаков, Дорн Паул,
Борнбаум Тома, Руп Јозеф, Орловић Јован, Ђорђевић Игњат, Пауковић Љубинко,
Марковић Илија, Орловић Јаков, Ногл Себастиан, Дучић Мирко, Вуић Лука,
Веселиновић Максим, Јовић Ђорђе, Орловић Ћира, Вагнер Антон, Зита Никола,
Тосман Петар, Купек Матија, Мозер Адам, Тачковић Петар, Шме Андра, Торајтер
Матија, Рајнпрехт Никола, Дреер Јозеф, Вагнер Мартин, Гинер Јохан, Шнур Јакоб,
Ногл Јозеф, Шнур Франц мл, Хумел Мартин, Дреер Андра, Вагнер Гашпар, Флуг
Антон, Шох Адам, Хабеншус Стеван, Имбер Михаил, Дилмец Јозеф, Велди Мијо,
Гребер Мија, Хофман Стеван, Гинер Јозеф, Гинер Андра, Хабеншус Стеван, Дреер
Антон, Шме Јозеф, Одер Антон, Марковић Аца, Бек Јозеф, Бек Стеван, Хацман
Георг, Одер Јосип, Вагнер Мија, Пфлуг Јохан, Купек Јохан, Хорватић Никола, Фриц
Јозеф, Маркус Матија, Дреер Георг, Линцнер Мартин, Линцнер Тома, Сее Антон,
Сее Стеван, Дилмец Франц, Линдмајер Адам, Освалд Матија, Гајер Адам, Хаусер
Pетер, Линдмајер Франц, Купек Антон, Линдмајер Мија, (Гинтнер Енгелберт,
оџачар), Маркус Јозеф, Гајер Адам, Шме Адам, Руп Андра, Јанковић Петар, Ногл
Франц, Освалд Јохан, Миних Јосип, Вагнер Антон, Освалд Јозеф, Кох Игњат, Шнур
Јакоб, Шме Георг, Освалд Адам, Хабеншус Антон, Хабеншус Георг, Кренведл
Мартин, Освалд Матија, Освалд Јозеф, Кауфман Јакоб, Кренведл Антон, Купек
Мија, Вагнер Јосип, Линцнер Мартин, Мили Никола, Фетер Јозеф, Волф Мартин,
Волф Адам мл, Б(р)ендл Георг, Винтер Мата, Купек Антон, Вегер Јохан, Нол
Себастиан, Хабеншус Адам, Шме Адам, Шоф Мија, Риферт Антон, Хартвиг Јосип,
Вегер Антон, Риферт Јохан, Нагл Георг, Риферт Мартин, Риферт Мртин мл, Вагнер
Паул, Крамер Матија, Освалд Георг, Хајцман Јохан, Мозер Георг, Младеновић
Божа, Танацковић Јован, Ногл Антон, Паки Мартин, Маркус Јозеф, Руп Матија,
Вегер Матија, Шме Франц, Ценер Петар, Гајер Никола, Тиц Андрија, Кох Матија,
Вегер Јаков, Лајполд Игњат, Хорватић Јован, Панијан Јозеф, Алберт Фишер,
Дилмец Јозеф, Дињел Антон, Флај Петар, Миних Паул, Ногл Тома, Јанковић
Живко, Францеско Стеван, Јанковић Рада, Јанковић Милош, Петровић Пера,
Милутиновић Новак, Јанковић Паја, Стојановић Адам, Радонић Милош, Корх
Франц, Хабеншус Јосип, Ногл Стеван, Вегер Мартин, Шме Адам, Велди Михаел,
Тобиас Шме, Линцнер Михаел, Кох Андрија, Тачковић Антон, Тиц Јакоб, Лајполд
Јозеф, Риферт Јохан, Вегер Матија, Сенер Андрија, Волф Матија, Линцнер Стеван,
Шнур Мартин, Гинер Франц, Волф Стеван, Милутиновић Дамјан, Милосављевић
Живан, Јанковић Живко, Радић Сава, Митровић Митар, Митровић Петар, Јанковић
Душан, Груић Глиша, Милинковић Лазар, Симић Младен, Шленхард Јозеф,
Секулић Богдан, Фишер Јаков, Челковић Мартин, Фриц Себастиан, Дорн Михаил,
Вагнер Јаков, Дилмец Јозеф, Хартвиг Адам, Хартвиг Јаков, Кефер Карл, Ракић
Тодор, Гребер Антон, Чечковић Антон, Чечковић Франц, Вуковић Раја, Јовановић
Пера, Милуновић Раја, Франк Франц, Гајер Петар, Радић Антоније, Радић Филип,
Стојановић Тодор, Михајловић Јован мл, Михајловић Јован ст, Јовановић Милош,
Миловановић Милош, Милинковић Јефта, Милинковић Марко, Радонић Милан,
Томић Лазар, Јанковић Живко, Лукић Раја, Јанковић Раја, Јанковић Недељко,
Јовановић Митар, Радић Васа, Радић Недељко, Радић Тома, Радић Тодор,
Селенић Аца, Томић Ћира, Јовановић Милош, Филиповић Новак, Јовановић
Живко, Гезелман Стеван, Ленер Антон, Шмит Мата, Мили Јосип, Гајер Мијо, Шме
Антон, Гајер Јозеф, Волф Матија, Гроф Јозеф, Рајнпрехт Стеван мл, Матић
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Милош, Риферт Јозеф, Кох Јозеф, Шме Мартин, Ташнер Јозеф, Мас Јосип,
Трапбергер Андра, Михајловић Гаја, Ковачевић Теја, Шленхард Данило, Риферт
Франц, Јосимовић Кузман, Томић Павле, Стевановић Марко, Бадић Лука, Симић
Сава, Несторовић Теја, Мајер Јосип, Маркус Адам, Аднађевић Павле, Лукић Јован,
Столић Петар, Слепчевић Глиша, Павловић Митар, Павловић Живан, Шашић
Панта, Кулић Петар, Буновић Матија, Рајнпрехт Тома, Ђурковић Мартин, Мајер
Стефан, Столић Јован, Столић Недељко, Пфлуг Андрија, Орловић Јован, Лукић
Јован ст, Дедић Лаза, Игњатовић Милош, Јовановић Недељко, Ракић Јован,
Јовановић Ђока, Столић Јосим, Милутиновић Милован, Добросављевић Милош,
Живковић Стеван, Реперски Павле, Дедић Петар, Одровачки Павле, Живковић
Божа, Орловић Милован, Крстић Сава, Орловић Јован, Вучковић Аћим, Митровић
Петар, Грчић Дамјан, Пантелић Мита, Дачић Лазар, Петровић Тодор, Буновић
Милош, Мирић Јаков, Буновић Тоша, Гавриловић Павле, Орловић Мирко, Кулић
Сава, Матешић Тома, Максимовић Игњат, Јовић Јован, Несторовић Ђока,
Михајловић Павле, Михајловић Обрад, Пил Јоза, Малетић Ферко, Галар Мартин,
Пил Марко, Штимац Данило, Јовић Лазар, Живанчевић Никола, Дедић Божа, Кржак
Лоренц, Клеић Ђура, Штимац Андра, Обрехт Јосип, Милутиновић Крста, Јанковић
Милош, Јовић Глиша, Репарски Живан, Кулић Младен, Кулић Андрија, Кулић
Јован, Дробац Илија, Мишак Петар, Маркус Игњат, Кухн Јохан, Киндлер Мартин,
Петковић Живко, Шулц Мата, Бенчић Антон, Мишак Јоза, Међак Антон, Јамбрец
Јован, Бановић Павле, Бодор Стеван, Бодор Јоза, Штимац Игњац, Ланц Гашпар,
Рогић Паја, Крстић Ђорђе, Јамбрец Јоза, Богдан Јоза, Бенчић Мата, Матешић
Глиша, Варју Мата, Ракош Мартин, Хладек Јоза, Хабеншус Паул, Шикежди Адам,
Чечковић Адам, Ланц Андрија, Бодор Стеван,
Укупно: 772 бирача 1888. године
1889. године плус 14 нових, а 7 старих избрисано из списка
1890. године плус 8 нових, а 16 старих избрисано
(Рума, 20. фебруар 1888)
Дојч Адолф, стаклар
Пунат Фрања, кр. аскулант
Станојевић Милош, ратар
Радаковић Цветко
1890. године у списак ушли:
др Салај Антун, кр. котарски судац
Чурчић Паја, акцезиста
Татић Јован, мерник
др Племић Рикард, одвјетник
Мирковић Драгутин, рач. официјал
Крчмар Антон, лимар
Стефановић Петар, учитељ
Бујан Јован, учитељ
Бришу се из списка:
Сакулски Гаја, ратар
Деспотовић Панта, чизмар
Лацковић Алекса, чизмар
Урошевић Аксентије, посебник
Ракош Фрања, ратар
Гроф Јосиф, ратар
Дињел Јосиф, ратар

1889. године у списак ушли:
Савић Лазар, кот. пристав
Марсмовић Отто, кр. аускулант
Белановић Јован, магистр. чиновн.
Венбергер Ватрослав, кр.
инжињерски пристав
Шајновић Марко, свештеник
Бенчевић Иво, свештеник
Вираг Скендер, порес. официјал
Петар Благоје, умировљени
официјал
Борота Јожеф, кр. брзојавни
чиновник
Живановић Сава, бравар
Хранисављевић Сима, ратар
Станојевић Живан, ратар
Критовац Сава, протуставник
Брендл Антон, бравар
Бришу се из списка:
Брендл Алберт, бравар
Хранисављевић Гаја, ратар
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Грубер Антон, бачвар
Штимац Игњац, ратар
Дилмец Јован, ратар
др Фурјаковић Ернст, лекар
Линстнер Ђура, ратар

Црновски Карло, официјал
Тушка Иван, котарски судац
Хештер Лука, учитељ
Јоос Јосип, ратар

Рума, 20. фебруар 1890.
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Прилог 4
Исказ особа из “првог састава” који имају активно бирачко право, а
на темељу Закона из 1881. о изборном реду и Наредбе Високе
краљевске владе Одјела за унутрашње послове из 1882. 1240
Грубер Фрања, кућни бр. 9, клобучар, порез 20 ф 00 к
Хондл Јован, 23, власт. чиновн. преко 79 ф
Јовановић Бранко, 63, преко 96 ф
Станковић Сава, 72, ћурчија, преко 22 ф
Лакић Ђока, 86, власник куће, преко 71 ф
Крстић Петар, 113, опанчар, преко 31 ф
Марковић Ђока, 114, чизмар, преко 20 ф
Весл Максим, 123, обртник са грађом дрва, преко 16 ф
Андрић Митар, 150, абаџија, преко 24 ф
Јовановић Панта 151, лицидер, преко 239 ф
Ристер Хуго, 198, трговац, реко 164 ф
Кројцер Гашпар, 209, ратар, преко 21 ф
Шленхардт Анта, 238, ратар, преко 18 ф
Франк (Анта) Адам, 271, ратар, преко 19 ф
Пфлуг Андрија, 282, ратар, преко 18 ф
Треер Адам, 301, ратар, преко 20 ф
Бенчић Анта, 313 и 314, ратар преко 23 ф
Јоос Георг, 331, ратар, преко 38 ф
Пали Јосип, 346, ратар, преко 18 ф
Волф Стева, 347, ратар, преко 19 ф
Ђурковић Павле мл, 362, ратар, преко 35 ф
Рајнпрехт Анта, 387, ратар, преко 33 ф
Шнур Тобија, 423, ратар, преко 16 ф
Фишер Фрања, 425, ратар, преко 16 ф
Волф Јован, 426, ратар, преко 17 ф
Килингер Јосип, 427, ратар, преко 23 ф
Кренведл Јакоб, 428, ратар, преко 18 ф
Франк Анта, 429, ратар, преко 21 ф
Миних Јосип, 430, ратар, преко 43 ф
Одер Андрија, 431, ратар, реко 47 ф
Гаслер Данило, 432, ратар, преко 22 ф
Гребер Игњат, 434, ратар, преко 21 ф
Борнбаум Мата, 436, ратар, преко 19 ф
Хиртенкауф Јосип, 439, ратар, преко 22 ф
Гребер Јосип, 441, ратар, преко 23 ф
Лукић Божа, 488, ратар, преко 21 ф
Франк Адам, 489, ратар, преко 17 ф
Дачић Мирко, 517, ратар, преко 17 ф
Грубер Алекса, 540, бачвар, преко 40 ф
Хорватић Ђура, 575, ратар, преко 16 ф
Дилмец Георг, 576, ратар, преко 18 ф
Тосман Петар, 577, ратар, преко 19 ф
Шленхардт Фрања, 606, ратар, преко 18 ф
1240

ИАС, 1894. кут. 6.401- 9.271
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Гинер Андра, 608, ратар, преко 29 ф
Јекић Прока, 643, угоститељ, преко 18 ф
Кауфман Јакоб, 676, ратар, преко 24 ф
Кнаус Јосип, 710, ратар, преко 15 ф
Линдмајер Адам, 721, ратар, преко 39 ф
Фриц Анта, 729, ратар, преко 33 ф
Линстнер Георг, 737, ратар, преко 16 ф
Бек Стева, 745, ратар, преко 16 ф
Волф Мата, 761, ратар, преко 22 ф
Којић Тодор, 841, ратар, преко 47 ф
Томић Аћим, 842, ратар, преко 35 ф
Мелановић Груја, 846, ратар, преко 16 ф
Миних Павле, 857, ратар, преко 19 ф
Линстнер Георг, 859, ратар, преко 29 ф
Тромбаум Данило, 865, ратар, преко 16 ф
Мискраут Јосип, 879, ратар, преко 16 ф
Штолмајер Адам, 883, ратар, преко 17 ф
Нагл анта, 888, ратар, преко 17 ф
Шме Адам, 907, ратар, преко 20 ф
Мајсторовић Живан, 987, ратар, преко 19 ф
Михајловић Мина, 994, ратар, преко 19 ф
Секулић Богдан, 1032, ратар, преко 18 ф
Клајн Јова, 1062, ратар, преко 17 ф
Лукић Сава, 1086, ратар, преко 29 ф
Селенић Аксентије, 1098, ратар, преко 20 ф
Јовановић Живко, 1103, ратар, преко 20 ф
Варју Мата, 1106, ратар, преко 20 ф
Лукић Јова, 1146, ратар, 19 ф
Јовић Сима, 1152, ратар, преко 16 ф
Кулић Јова, 1162, ратар, преко 15 ф
Буновић Љубинко, 1163, ратар, преко 18 ф
Кулић Петар, 1165, ратар, преко 34 ф
Шашић Панта, 1168, ратар, преко 25 ф
петковић Мина, 1174, ратар, преко 16 ф
Репарски павле, 1214, ратар, преко 19 ф
Гајгер Андра, 1314, ратар, преко 15 ф
Јамбрец Јова, 1319, ратар, преко 16 ф
Бодор Стева, 1331, ратар, преко 21 ф
Ланц Гашпар, 1349, ратар, преко 16 ф
Штимац Игњат, 1351, ратар, преко 18 ф
Кошчићарић Стева, 1384, ћурчија, преко 15 ф
Ленер Јосип, 1419, ратар, преко 19 ф
Торајтер Мартин, 1422, ратар, преко 16 ф
Амброш Петар, 1678, ткалац, преко 17ф
Андрес Георг, зидар, преко 31 ф
Андријевић Добривој, 1615, пошт. достављач, преко 16 ф
Дилмец Јакоб, 1504, ратар, преко 18 ф
Гинтнер Енгелхардт, 711/б, димњ, преко 15 ф
Јаковљевић П. Мита, – , кројач, 20 ф
Кулић Јова, 1605, ратар, преко 21 ф
Кремер Мата, 793/б, ратар, преко 16 ф
Михајловић Тодор, 845/а, ратар, преко 31 ф
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Малешевић Лаза, – , ратар, преко 15 ф
Михајловић Коста, 1531, ратар, преко 18 ф
Руп Wendl, – , krčmar, preko 35 f
Seiter Јосип, 1567, ратар, преко 16 ф
Селенић Тодор, 1514, ратар,преко 15ф
Сенковић Анта, 46/б, кројач, 24 ф
Вагнер Анта, 199/б, ратар, преко 15 ф
Фишер Хајнрих, трговац, преко 55 ф
Килингер Јосип, 1566, ратар,преко17ф
Мукахирн Леополд, – , зидар, преко, 23 ф
Грубер Игњат, трговац гвожђем, преко 19 ф
Весл Ернест, трговац, преко 41 ф
Музлер пл Јосип, поджупан
Николајевић Милан, поджуп. перовођа
Кулчар Густав, поджуп. перовођ. вјежбеник
Боговац Марко, поджупанијски писар
Кинг Роберт, поджупанијски живинар
Тушкан Иван, кр. кот. пристав
Хорват Милан, кр. кот. ашкулант
Вучић Никола, кр. кот писар
Јанешић Драгутин, кр. пор. официјал
Орешковић Иван, кр. пор. официјал
Струпи Алфред, кр. порезни официјал
Бертек Ђура, повер. финанц. страже
Градско поглаварство у Руми, 23. јануар 1882.
Начелник Шпилер
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Прилог 5
Исказ особа из “првог састава” које су изгубиле активно бирачко
право, а на темељу Закона из 1881. о изборном реду и Наредбе
Високе краљевске владе Одјела за унутрашње послове из 1882. 1241
Крен Стева, кућни бр. 188, бачвар, под туторством
Миних Анта, 203, ратар, у затвору ради уморства
Шанта Стева, 217, чиновник у миру, умро
Кремер Јакоб, 255, ратар, плаћа мање од 15 ф изравног пореза (преко 8 ф)
Дреер Павле, 274, ратар, исто, преко 12 ф
Линстнер Гашпар, 277, ратар, исто, преко 8 ф
Волф Тома, 281, ратар, преко 4 ф
Тосман Мата, 292, ратар, умро
Одер Тома, 293, плаћа мање (преко 7 ф)
Киндлер Анта, 306, ратар, исто, преко 9 ф
Шленхардт Јосип, 337, ратар, умро
Линстнер Катарина, удова, 339, ратар, као женска нема право гласа
Шнур Мартин, 348, ратар, плаћа мање (преко 5 ф)
Руп Јосип, 349, ратар, умро
Гаслер Георг, 354/б, ратар, плаћа мање (преко 8 ф)
Руп Анта, 360, ратар, умро
Шленхардт Лиза, удова, 369, ратарка, као женско нема права гласа
Волф Јакоб, 375, ратар, умро
Орловић Гаја, 396, ратар, плаћа мање (преко 4 ф)
Центнер Јосип, 403, ратар, плаћа мање (преко 6 ф)
Обер Данило, 412, ратар, нема 24 године старости
Линстнер Јован, 414, ратар, плаћа мање (преко 3 ф)
Центнер Антун, 447, ратар, плаћа мање (преко 5 ф)
Кауфман Јосип, 455, умро
Фелкер Јован, 461, ратар, плаћа мање (преко 3 ф)
Тосман Данило, 465, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Гаслер Адам, 466, ратар, осуђен на затвор због крађе
Тосман Јосип, 467, ратар, умро
Лукић Живан, 493, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Лукић Јакоб, 504, ратар, осуђен на затвор због “ћудоредности”
Кох Јоспи, 542, тесар, плаћа мање од 15 ф (преко 10 ф)
Пап Фридрих, 572, клисар, плаћа мање (преко 5 ф)
Хајнрих Никола, 574, ратар, плаћа мање (преко 5 ф)
Гајер Мата, 575, ратар, умро
Миних Јосип, 594, ратар, умро
Јовановић Тома, 645, трговац, већ уврштен у листину изборника под бр. 50
Освалд Паве, 686, ратар, плаћа мање (преко 12 ф)
Хабеншус Јакоб, 713, ратар, плаћа мање (преко 8 ф)
Линстнер Стева, 735, ратар, умро
Шок Анта, 757, ратар, плаћа мање (преко 5 ф)
Миних Јова, 761, умро
Риферт Алберт, 784, ратар, кажњен на затвор због злочина
Риферт Јосип, 791, ратар, умро
1241
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Стефановић Јецко, 793, ратар, плаћа мање (преко 13 ф)
Мирковић Радивој, 818, ратар, плаћа мање (3 ф)
Милосављевић Милош, 820, ратар, плаћа мање (преко 11 ф)
Петровић Михајло, 827, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Савић Стева, 828, ратар, осуђен на затвор због крађе
Флај Петар, 859, ратар, под обскрбом
Паки Фрања, 862, ратар, плаћа мање (преко 7 ф)
Тиц Јова, 871, ратар, умро
Шме Патер, 873, ратар, умро
Лајполд Андрија, 876, ратар, умро
Вегер Фрања, 880, ратар, умро
Пфлуг Анта, 889, ратар, плаћа мање (преко 5 ф)
Мит. Мата, 895, ратар, плаћа мање (преко 11 ф)
Станковић Живан, 898, ратар, плаћа мање (преко 9 ф)
Нол Фрања, 915, ратар, плаћа мање (преко 13 ф)
Јовановић Пера, 927, ратар, плаћа мање (преко 12 ф)
Митровић Гаја, 949, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Милинковић Гаја, 968, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Симић Живко, 974, ратар, умро
Вуковић Мита, 992, трговац, под конкурсом
Вегер Јосип, 1002, ратар, плаћа мање (преко 14 ф)
Флај Мија, 1015, ратар, умро
Милутиновић Урош, 1026, ратар, у затвору због уморства
Дилмец Јосип, 1029, ратар, већ уврштен под бројем 594
Ђурђевић Гаја, 1047, ратар, плаћа мање (преко 10 ф)
Симић Стева, 1052, ратар, умро
Херман Мартин, 1062, ратар, умро
Вагнер Мартин, 1064, ратар, умро
Вујанић Алекса, 1138, ратар, плаћа мање (преко 13 ф)
Столић Петар, 1175, ратар, осуђен на затвор због крађе
Младеновић Алекса, 1190, ратар, умро
Михајловић Стева, 1209, ратар, плаћа мање (преко 13 ф)
Писаровић Стева, 1232, ратар, плаћа мање (преко 9 ф)
Максимовић Нићифор, 1236, ратар, умро
Палаић Анта, 1301, осуђен на затвор због “ћудоредности”
Хиртенкауф Јакоб, 1310, ратар, плаћа мање (преко 6 ф)
Пил Андрија, 1313, ратар, плаћа мање (преко 13 ф)
Клеић Адам, 1348, ратар, плаћа мање (преко 12 ф)
Хоршић Павле, 1363, ратар, плаћа мање (преко 3 )
Ракош Павле, 1365, ратар, умро
Лукић Радован, 1369, ратар, плаћа мање (преко 9 ф)
Максимовић Новак, 1370, ратар, плаћа мање (преко 6 ф)
Амтман Фрања, 1390, тесар, умро
Гребер Андра (Мија), 1397, ратар, плаћа мање (преко 9 ф)
Франк Себастијан, 1400, ратар, умро
Алмослин Игњат, кројач, под конкурсом
Буновић Љубинко, ратар, плаћа мање и умро
Хара Мартин, бравар, плаћа мање (преко 5 ф)
Ернст Самуел, трговац, плаћа мање (преко 11 ф)
Јоос Јосип, 1551, ратар, плаћа мање (преко 14 ф)
Кренведл Јова, 1330, ратар, плаћа мање (преко 4 ф)
Момчиловић Урош, 1510, ратар, кажњен затвором због “ћудоредности”
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Николић Павле, месар, плаћа мање (преко 6 ф)
Рак Фрања, ратар, већ уврштен под бројем 143
Ракић Ђока, гостионичар, преселио се у Петроварадаин
Будисављевић Будисав, поджупан, премештен
Бакаловић Глиша, поджупанијски перовођа, премештен у Вуковар
Ковач Јанко, кр. кот. суда пристав, као умоболан
Ефендић Марко, кр. кот. суда писар, премештен
Шнајдер Андрија, крчмар, већ уврштен под бројем 70
Бранковић Јован, кр. порезни официјал, премештен
Градско поглаварство у Руми 23. јануар 1882.
Начелник Шпилер
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Прилог 6
Занатлије 1242
Аврамовић Илија, кројач и абаџија (1877, 1878)
Адамовић Васа, абаџија престао терати обрт у Главној улици (1886)
Адамовић Васа, кројач (1887)
Аднађевић Сава, кројач, Франц Јозефова (после 1897)
Александар Фридрих, тесар (1886)
Ајнигер Ј (Einiger), сатлер (1880)
Алмослин Игњат и жена му Лина, кројачи (1878)
Алмослино Јаков, тражи дозволу за обрт јер његов син Филип иде за Београд и
радња више није Јаков Алмослино и син, 28. април 1886. (1886)
Амброс Јозеф (Ambros Josef), ткалац (1884)
Амброш Петар (Ambros Peter), тикач (1887)
Амс Мартин (Ams Martin), ткачка радионица у Михајловој, један разбој
Амтман Фрањо (Amtmann Franz), тесар (1879, 1880, 1884)
Андрашевић Мијо, лончар (1880)
Андреас Ђуро (Andreas Georg), зидар (1880)
Андријевић Андрија, кожарски мајстор (1869, 1881)
Андријевић Ката, месарка (1875)
Андријевић Милош, казанџија (1868, 1869)
Андрић Д, абаџија (1869)
Андрић Мита, столар (1877)
Андрић Мита, пекар (1885)
Анђелковић Стајко, посластичарска радња у Железничкој улици се преселила у
Телеграфску улицу бр. 100 (1886)
Анстел Катарина (Anstel Katharina), шваља у кући бр. 5 (1880)
Антонијевић Спиридон, ћурчија (1869)
Армбруст Едвард (Armbrust Eduard), чарапар (1883) штрикер (после 1897)
Аутахл Катарина (Autachl Katharina) и ћерка, шваља (1893)
Бабилон Самуел, бојадисар (1912-13)
Бадер (Bader), крзнар, кућни број 620 (кућа на углу)
Баз Фрањо, колар (1880)
Бајатовић Марија, месар
Белић Евица, шваља у кући бр. 842 (1880)
Белић Живко, ћурчија (1869, 1878)
Белић Ст, абаџија (1869)
Бељански Никола, тапетар (после 1897)
Бем Антон (Böhm Anton), кафетнер (1910)
Бем Вилма (Böhm Wilhelmina), шваља (1893)
Бем Игњат (Böhm Ignatz), столарски обрт (1886)
Бесер Фрања (Besser Franz) из Моравске (место Коцијан), терао кобасичарски обрт
у Петроварадину и сада хоће у Руми у Железничкој бр. 16 (1886)
Бизумић Стеван, ременар (после 1897)
Бикар Љубомир, фотограф, сликар (после 1897)
Бишоф Давид (Bischof David), ситар (1880, 1884)
Бјелобаба Јелена, шваља у кући бр. 671 (1880)
Блум Матија (Blum Mathias), алваџија (1880)
1242
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литературе. Подаци у загради означавају годину када се дотични помињу у изворима.
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Богдановић Јован, чизмар (1869)
Богдановић Јоза, месар ситне марве (1875)
Богојевић Алекса, пекар (1869, 1886)
Божић Богољуб, обућар кућа бр. 164 (1880)
Босиљкић Лазар, сарач (1914)
Босиљкић Милан, ременар (1897)
Бошњаковић Мита, пекар (1900, 1912)
Брад Димитрије, бријач (1887)
Брендл Алберт (Brendl Albert), бачвар (1880)
Брендл Карл (Brendl Karl), столар (1887)
Брендл Франц (Brendl Franz), столар (1880)
Бренер Лоренц (Brenner Laurenz), млинар, кућни бр. 585 (1884)
Бруцко Адам, ковач, Пејачевићева пустара (1904)
Бугарски Васа, чизмар (1887)
Бучек Алберт (Butschek Albert), тесар (1883)
Ваглендер Андрија (Wagländer Andria), млинар, кућни бр. 1035 (1884)
Вавитец Михаљ, млинар, кућни бр. 1433 (1884)
Вагнер Антун (Wagner Anton), књиговезачки обрт без обртнице (1885)
Вагнер Андреас (Wagner Andreas), штампар, хоће да отвори књижару у Руми у кући
бр. 13 (1881. кут. 1201-2750 /587), отварио књиговезачку радњу у Главној улици
(1885)
Вајгант Вјекослав (Weigant), млинар, кућни бр. 1426 (на Петерхофу) (1884)
Вајда Филип, млинар, кућни бр. 1445 (1884)
Вајл Ана (Weil Anna), шваља у кући бр. 636 (1880)
Вајл Јакоб (Weil Jacob), чарапар (1880)
Вајнгартнер Алојз (Weingartner Alois), пекар (1906, 1912)
Варга Ладислав, млинар, кућни бр. 1427 (на Петерхофу) (1884)
Васић Јован, кројач (1869, 1884)
Васић Јован, сапунџија (1869, 1880)
Вац Стефан (Vac Stefan), колар (после 1897)
Вашаш Матија (Vasas Mathias), бравар из Куле тражи румско грађанство (1902,
после 1897)
Вегенбергер Јохан (Wegenberger Johann), тесар (1878)
Венделин Улрих (Wendelin Urlich), такач (1884)
Венингер Роберт (Weninger Robert), тискарско-књижарски обрт
Весковић Живан, абаџија (1912-13)
Видаковић Радован, пекар (1878)
Вилић Вељко, опанчар (1885, 1886), Главна 114 (после 1897)
Виломбах Адолф (или Химлобах), бојадисар рубља (после 1897)
Винтер Мартин (Winter Martin), тикач (1900)
Влаисављевић Петар, пекар (после 1897, 1912)
Волф Јосип (Wolf Josef), зидар (1879), Стеванова 61 (1886)
Волф Матија (Wolf Mathias), сајџија (1880)
Вранишић Игњат, салер (1880)
Вугић Марија, лимарка (1885)
Вугић Марија и син Виктор, ситар (1884)
Вугић Лујза са ћерком, шваља (1893)
Вугић Павле, оџачар (1881)
Вуин Теодор, абаџија (1880), млинар, кућни бр. 1437 (1884)
Вујанић Анча, сикирашкин (1859)
Вујанић Ђока, ћебеџија (1869, 1880) (после 1897)
Вујанић Ђока, отворио пекарску радњу и задржао ћебеџијску (1882)
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Вујанић Михајло, ковач (1886)
Вујанић Перо, пекар (1885)
Вујанић Шандор, тесар (1880)
Вујин Г. Матија, воскар (после 1897)
Вујић Лука, млинар, кућни бр. 1453 (1884)
Вукин Никола, ћурчија (1869) опанчар (1884)
Вукин Никола, ћурчија (1878)
Вуковић Ђ, кројач (1869)
Вуковић Ђура, месар (после 1897)
Вуковић Паја, млинар, кућни бр. 1047 (1884)
Вулић Милош, опанчар пореклом из Глине (1885)
Вурштер Адалберт (Wurster Adalbert), бачвар, Главна 62 (после 1897)
Вурштер Антон (Wurster Anton), бријач (1883)
Вурштер Леополд (Wurster Leopold), бачвар (1880)
Габ Леополд (Gab Leopold), лимар, Железничка 24 (после 1897)
Гаслер Ђуро, зидар (1879)
Геленек Митар, столар (после 1897)
Георгијевић Ђока, алваџија (1880)
Гец Иван (Getz Johann), ципелар (1887)
Глигоријевић Алекса, ћурчија (1869)
Глигоријевић Алекса, ужар (1869, 1877, 1884, 1885)
Григоријевић Владимир, ужар (после 1897)
Глигоријевић Илија, мутапџија (1869)
Глигоријевић Сава, ковач (после 1897)
Глигоријевић Сима, ужар (1877) Железничка бр. 41 (1885, 1890) (после 1897)
Гроздић Петар, опанчар (1878)
Гроздић Сава, кројач (абаџија) (1883, 1886, 1889, 1906)
Громан Антун, пушкар (1879)
Грубер Албина (Gruber Albina) и сестра, шваља (1893)
Грубер Александар (Gruber Alexnder), бачвар (1879)
Грубер Антон (Gruber Anton), бачвар (1880), вунар (1884)
Грубер Клементина (Gruber Clementina), шваља (1893)
Грубер Леополд (Gruber Leopold), бачвар (1880)
Грубер Франц (Gruber Franz), бачвар (1880), шеширџија (1881)
Гумбл Хајнрих (Gumbel Heinrich), такач (1885, 1900)
Дадић Мита, сикираш (1887)
Дајч Адолф (Deutsch Adolf), стаклар (1875)
Дамјановић Драга, шваља у кући бр. 672 (1880)
Деверчански Димитрије, сапунџија (1869)
Деметер Мартин, млинар (1884)
Дерингер Јакоб (Deringer Jacob), ковач (после 1897)
Деспотовић П., чизмар (1869)
Дехерт Ленчи (Dehert), шваља (1893)
Дилмец Стјепан (Dilmetz Stefan), кочијаш (1879)
Димитријевић Јефта, ћурчија (1869, 1878)
Димитријевић Милош, ципелар (1887)
Димитријевић Светислав, опанчар (1884)
Димитријевић Светислав, ћурчија (1880), кожухар (1885)
Дис Фрања (Dis Franz), зидар (1886)
Дојч Арнолд (Deutsch Arnold), сајџија (1911)
Дојч Јозеф (Deutsch Josef), столар (1883)
Дреновац Васа, ћурчија (1884)
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Дугошевић Андрија, казанџија (после 1897, 1912-13)
Думовић Коста, лицидер (1869)
Думовић Никола, столар (после 1897)
Думовић Сима, столар (1869, 1880, 1883, 1885, 1886)
Ђакон Алекса, чизмар (1869)
Ђармати Јозеф (Gyarmaty Josef), млинар поседује сувачу, кућни бр. 1407 (1881,
1884)
Ђорђевић, браћа, штампарија (1884)
Ђорђевић Етелка, шваља (1893)
Ђорђевић Јован, абаџија (1869, 1885)
Ђорђевић Лепосава, кројач у бр. 52 (1885)
Ђорђевић Милан, штампар (1883)
Ђорђевић Петар, абаџија (1884)
Ђукић Ст., чарапар (1869)
Ђурђевић Ђ., абаџија (1869)
Ђурђевић Јаша, чизмар (1869)
Ђурђевић Сава, абаџија (1869-1884)
Ђурђевић Сима, абаџија (1869-1884)
Ернст (Bruder Ernst) браћа, трговци (1885)
Ек Јозеф (Eck Josef), тесар (1886)
Екснер Антон (Ecksner Andria), сатлер (седлар) (1894) кројач и седлар (после 1897)
Елцк Чобај, цигљар (1894)
Енгл Јохан (Engl Johann), столар (1879)
Ендерле Јосип Ederle Josef), млинар, кућни бр. 1672 (1884)
Ерцеговац Стојша, ужар (1912)
Ешкићанин Никола, пекар (1912)
Живановић Георг, кројач (абаџија) (1876, 1880)
Живановић Миша, кројач (1876, 1880)
Живковић Алекса, кројач и абаџија (1870-1884)
Живковић Анка, шваља у кући бр. 688 (1880)
Живковић Глиша, шустер (1883, 1885)
Живковић Коста, чарапар (1869)
Живковић Никола, ћурчија (1875)
Живковић Михајло, абаџија, родом из Босне, који је код ових учио занат од 1870.
откада је у Руми (1884)
Жолнаи Андрија пекар (1880, 1884)
Зендулка Јохан, столар (1885)
Зилберхоф Адам (Silberhoff Adam), зидар (1885)
Зиндлер Емерих (Sindler Emerich), седлар, личилац, тапетар (1891)
Зита Јосип (Zitta Josef), оружар (1885)
Ижак Јаков из Будимпеште тражи ципеларски обрт у Руми (1889)
Исајловић Јован, сикираш (1891)
Исајловић Јован, ковач у Гробљанској бр. 170 (1885, после 1897)
Јаковљевић Т. Деметар, творница сирћета
Јаковић Ђока, берберин (1877)
Јаковић Стеван, пекар (1912)
Јаковљевић Ана уд, ћурчија (1869)
Јаковљевић Ст. Милан, кројач (1912-13)
Јаковљевић Ст. Милева, кројач (абаџија) (1904, 1906)
Јаковљевић Мита, колар (1876)
Јаковљевић Мита, кројач (1883, 1884)
Јаковљевић П. Ст., абаџија (1869)
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Јаковљевић Стеван, ћурчија (1869) кројач (1880)
Јаковљевић Т. Стеван, млинар, кућни бр. 1449 (1884)
Јаковљевић Теодор, ћурчија (1869) кројач (1886)
Јанковић Ј., абаџија (1869)
Јанковић Ђ., берберин (1869)
Јанковић Јозеф (Jankovicz Josef), ципелар (1880)
Јанковић Милош, абаџија (1869, 1880, 1885), млинар, кућни бр. 1445 (1884)
Јанковић Мирко, столар (1880)
Јанковић Урош, абаџија (1869)
Јекић Прока, абаџија (1869, 1880)
Јелушић Франц, алваџија (1880)
Јефтић Лазар, абаџија (1881, 1885)
Јовановић Ана тражи ковачки орбт у кући бр. 837, а коларски у кући бр. 838. (1883,
1887)
Јовановић Васа, ковач (1885, 1887)
Јовановић Васа, кројач (после 1897)
Јовановић К., лицидер (1869)
Јовановић Кристина, шваља у кући бр. 838 (1880)
Јовановић Лазар, лицидер (1869)
Јовановић Милош, кабаничар (1877)
Јовановић Митар, фабрика сода воде, кућа број 1512 (1887, 1889)
Јовановић Мита, ковач (1869, 1880, 1884)
Јовановић Паја, столар
Јовановић Панта, сладићар (1883)
Јовановић Сава, тражи коларски занат (1885)
Јовановић Сима (из Павловаца), ковач, Иришка 23 (1883, 1884)
Јовановић Тома, млинар, кућни бр. 1432 (1884)
Јокић Срета, колар (1885)
Јосимовић М., абаџија (1891)
Каић Теодор, бравар (1880)
Каиха Јохан у Стевановој, ткачка радионица, један разбој
Камбер Јосип (Kamber Josef), кобасичар у бр. 88 (1884)
Капеши Ђура из Шиклоша тражио месарски обрт, био помоћник код Милана
Теодоровића у Руми (1886)
Карати Еуген (Caratti Eugen), собосликар
Кауфман Франц (Kaufmann Franz), зидар, Стеванова 61
Кашиковић браћа, трговци (после 1897)
Квиринг Јохан (Quiring Johann), зидар (1877, 1885)
Кевежди Антон, столар (1880)
Кегл Јулију (Kögl Julius)с, ковач (1880)
Кефер Јохан (Käffer Johann), зидар (1880, 1886)
Кефер Карло (Käffer Karl), тесар (1880, 1881)
Кефер Фердинанд (Käffer Ferdinand), млинар, кућни бр. 1439 (1884)
Киш А., ципелар (1885)
Киш Тамаш Јанош, Иришка 8, папучар (1886)
Кладек Карл, бачвар (1884)
Кладек Јозеф, бачвар Мађарска 16 (1877, после 1897)
Кнобл Валентин (Knöbl Valentin), отворио ћурчијску радњу у Главној улици (1910)
Конопке Леополд (Knopcke Leopold), млинар, кућни бр. 1435 (1884)
Ковач Пал, млинар (1884)
Козанек Аугуст из Угарског Градишта у Моравској, тражи Урарски обрт радио у
Пожеги пре тога (1886)
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Кокић Емил, кројач (1912-13)
Кокл Аугуст (Köckl August), брусач (1887, 1900)
Кос Карл (Koss Karl), месар и кобасичар, напушта своју радњу и захваљује се
муштеријама, при чему препоручује свог наследника Шатрића Бранка, месара и
кобасичара (1909, 1909)
Кочијашевић Јован, абаџија (1885)
Кучера Јосип (Kutschera Josef), зидар (1879)
Кошутић Ј., чарапар (1869)
Кошутић П., чарапар (1869)
Кошутић Сава, ћурчија (1879)
Кошћићарић Стева, ћурчија (1878, 1884), пекар (1885)
Крамер Матија (Krammer Mathias), столар (1885)
Кремер Јосеф (Kremmer Josef), бербер (после 1897)
Кремер Михаил (Kremmer Michael), берберин (1880)
Краус Јосип (Kraus Josef), бачвар (1877)
Краус Марко (Kraus Mark), мешетар (1880)
Крикс Матија (Kricks Mathias), колар (1886)
Критовац Стеван, сапунџија (1869, 1880)
Крен Стефан (Kren Stefan), млинар, кућни бр. 1439 (1884)
Крестић (или Крстић) Ненад, лицидер и воскар (после 1897)
Крстић Петар, опанчар у Главној 170 (1884, 1886)
Крстић Сава, месар (1891)
Крeчмар Венцл (Kretschmar Wenzel), лимар (1885, 1891)
Косанић Стојан, трговац мануфактурном робом (после 1897)
Купинац Младен, ћурчија (1878)
Кучера Елизабета (Kutschera Elisabetha), шваља (1893)
Кучера Јозеф (Kutschera Josef), зидар тужи Јозефа Ташнера да прима веће градње
на себе иако нема дозволу за обрт, као што је случај са Штајнеровим магацином
(1888)
Кучера Шандор (Kutschera Alexander), столар, Иванова 131 (после 1897)
Кцинковски Шашинка Лана, шваља (1893)
Ланг Адолф (Lang Adolf), ципелар (1880, 1885, 1887)
Ланг Адлер (Lang Adler), ципелар (1880)
Ланг Амалија (Lang Amalia), ципелар (1884)
Ланг Матија (Lang Mathias), зидар (1880)
Ланг Матија (Lang Mathias), лампар (1900)
Лацковић Алекса, ципелар (1877, 1883, 1885), чизмар, дућан у Главној 153 (1886)
Лаферт Антон (Laffert Anton), мазалски занат (1877)
Лахер Ева (Lacher Eva), шваља у кући бр. 805 (1880)
Лебуце браћа (Bruder Lebutze), шеширџије (после 1897)
Ледерер Јохан и Бети (Lederer Johann u. Betti), шваље (1893)
Ленхард Јаков (Lenhardt Jakob), корпар из Иванове улице (1886)
Либиш Вилхелм (Liebisch Wilhelm), зидар (1879)
Ликер Себастијан (Licker Sebastian), ћурчија (1875, 1880, 1884)
Ликер Фабијан (Licker Fabian), ћурчија (1878, 1884, 1885)
Ловренски Илија, кројач (после 1897)
Ловренски Јован, ћурчија (1878, 1880, 1884)
Ловренски Јосип, ковач (1887)
Лоренчић Јосип, ковач (1880, 1881, 1884)
Лукић Васа, колар (1879)
Лукић Васа, опанчар (1885)
Лукић Новак, колар (1869)
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Лукић Живан, млинар, кућни бр. 130 (1884)
Лулицки Андрија, отказује лончарски обрт (1912)
Љубинковић Васо, колар (после 1897)
Љубинковић Стеван, берберин (1869, 1880, 1886)
Мајсторовић Живан, кројач
Мајсторовић Жика (Живан), ковач и сикираш (1878, 1879, 1880, 1884, 1885)
Мајсторовић Младен, колар (1875)
Макевић Ћира, ћурчија (1869)
Максимовић Георг, опанчар (1880)
Максимовић Ђ, чарапар (1869)
Максимовић Ђока, опанчар (1884, 1886)
Максимовић Ђока, ћурчија (1884)
Максимовић Јован, столар (после 1897)
Максимовић Јован, стаклар (1910)
Максимовић Митар, опанчар (1880)
Малетић Н., сикираш (1869)
Малешевић Лазар, млинар, кућни бр. 1432 (1884)
Мар Андрија (Maar Andria), столар (1887)
Марић Алекса, сапунџија (1869)
Марић Ђока, берберин (1869)
Марић Ђока, трговац (после 1897)
Маргић Игњац, ужар, Гробљанска 12 (1880, 1886)
Маринковић Петар, абаџија (1878)
Марић Арон, сапунџија (1880)
Марић Шандор, ципеларски калфа (1877)
Марковић Аца, чизмар (1869)
Марковић Васа, лицидер (1878)
Марковић Јоца, лицидер (1876)
Марковић Стеван, колар (1880)
Маркус Захарије (Markus), кобасичар (радио за Карла Бадера) (1886)
Матичевић Мирко преузима Вагнерову књиговезачку радњу у кући бр. 77. cтар је 53
године (1886), прекинуо са радом 1888.
Матић Т., чизмар (1869)
Медаковић Данило, опанчар Иришка улица (1884), не чисти отпатке од коже пред
кућом (1887, 1885)
Медаковић Јован, опанчар (1877, 1878, 1879)
Мелановић Кранислав, ужар отишао у Ириг (1885)
Мечник Јаков, колар (1880)
Милер Јохан (Müller Johann), тикач (1900)
Милин Емилија, тражи абаџијску и кројачку радњу у Главној 157 (1886)
Милин Милован, кројач родом из Павловаца (1885, 1886)
Милинковић Јефта, млинар, кућни бр. 1436 (1884)
Милинковић, лимар (после 1897)
Милинковић Никола, бербер у Главној (1886)
Миловановић Марко и другови, колар (после 1897, 1910)
Миловановић Хранислав, ужар (1879, 1780)
Милосављевић Давид, ћурчија (1884)
Милутинови М. уд., ћурчија (1869)
Миљковић Петар, колар (1912-13)
Миљковић Стеван, колар (1877, 1879)
Миних Антон (Minich Anton), колар (1880)
Миних Јосип (Minich Josef), ковач (1885)
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Мирковић Гаврило, опанчар (1880)
Мирковић Гаја, ћурчија (1884)
Михајловић Перо, колар (после 1897)
Михајловић Стева, ћурчија (1884)
Михајловић Стева, месару Железничкој 235 (1884)
Михајловић Тодор, ћурчија (1884)
Мишковић Мирко, лимарска радња (1906)
Молнар Иван, зидар (1880)
Момировић Игњат, обућарска радња (1886)
Момчиловић Ђорђе, колар (1869, 1877, 1880)
Морваји Игњат, ципелар (1885)
Мукахирн Лео[полд] (Mukahirn Leopold), пушкар (1879)
Мукахирн Франц (Mukahirn Franz), зидар, пре 1910
Нагл Игњат, млинар, кућни бр. 474 (1884)
Мукахирн Франц (Mukahirn Franz), моли за берберску радњу у кући број 536 (1884)
Надбандић Светислав, казанџија (1884, после 1897, 1912-13)
Нађвански Јован, ћурчија (1884)
Нађвански Чеда, бријач (1885)
Насан Мијом, ципелар (1879)
Нешковић Недељко, ципелар (1885)
Николић Глиша, папуџија (1912-13)
Николић Живко, опанчар (1879)
Николић Коста, абаџија (1869)
Николић П., ћурчија (1869)
Николић Стеван, ципелар (1881)
Нинковић Адам, пекар (1884)
Нинковић Васа опанчар (1884)
Нинковић П., ћурчија (1869),
Нинковић Петар, млинар, кућни бр. 161 (1884)
Ној Антун (Neu Anton), млинар и поседује сувачу (1879, 1880), кућни бр. 1393 (1884)
Нојмилер Паул (Neumiller Paul), корпар (после 1897)
Нојмилер Фрања (Neumiller Franz), зидар (1880)
Обер Јозеф (Ober Josef), банковна радња
Орловић Милан, берберин (1883, 1885, 1886, 1887, 1912-13)
Освалд Антон (Oswald Anton), ковач (1879), 24 године, радио у Руми (1885)
Освалд Франц (Oswald Franz), ковач, Бадњачка 6 (1885, 1887)
Павлићев Александар, месар (1912-13)
Пајшл Андрија (Peischl Andria), бачвар (после 1897)
Пајшл Антон (Peischl Anton), бачвар (1880, 1883)
Пајшл Иван (Peischl Johann), бачвар (1880)
Пајшл Петар (Peischl Peter), берберин (1879, 1877)
Пајшл Терезија (Peischl Theresia), шваља (1893)
Пајшл Флоријан (Peischl Florian), бачвар (1880)
Пајшл Фрања (Peischl Franz), тесарски калфа (1875)
Пајшл Фрања (Peischl Franz), бачвар (1885)
Пајшл Хајнрих (Peischl Heinrich), бачвар (1885)
Пајшл Хајнрих (Peischl Heinrich), берберин (1880)
Палаић Миша, опанчар (1885)
Панић Стефан опанчар (1884)
Пантелић Илија, абаџија (1869), кројач (1877)
Пауновић Фрањо, живодер (1880)
Пекић Срета, колар Ловрина 124 (1884)
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Перклес Флоријан (Perkles Florian), зидар (1883)
Першић Мија, столар (1879, 1880, 1886)
Петровић Бранко, кројач (после 1897)
Петровић Јован, месар (1886)
Петровић Јован, ћурчија (1869)
Петровић Јован, абаџија (1869, 1880, 1883, 1885, 1891)
Петровић Паја, папуџија (1885)
Петровић Пера, месар (1880)
Петровић Петар, шеширџија (1880)
Петровић Стеван, шеширџија (1880)
Пинкас Матија (Pinkas Mathias), колар (1885, 1886)
Плат Јакоб (Platt Jakob), ковач (1885)
Половина Стеван, кројач (1876)
Поповић Ана уд., ћурчија (1869)
Поповић Јован, опанчар (1884)
Поповић К., чарапар (1869)
Поповић Коста или Крста, опанчар (1884, 1885)
Поповић Т., памуклија (1869)
Прица Арон, столар (1877, 1912-13)
Пурчер Јозеф, клобучар (шеширџија) (1900)
Радић Дамјан, ужар (1884)
Радић Ђока, кројач (1885, после 1897)
Радић Никола, кројач (после 1897)
Радојчић Обрад, напустио абаџијски обрт (1890)
Радомировић Ђура, ковач (1869, 1880)
Радомировић Ђорђе, м….ски мајстор (1860)
Радомировић Сава, ковач и поткивач у Железничкој 32 (1889)
Радосављевић Стеван, пекар (после 1897, 1912-13)
Радоњић Милорад, бачвар (после 1897)
Радујковић Мита, опанчар (1880)
Рајнпрехт Албрехт (Reinprecht Albrecht), шеширџија (1912/13)
Рајнпрехт Вилхелм (Reinprecht Wilhelm), ковач (1884)
Рајнпрехт Јозеф (Reinprecht Josef), ковач (1877, 1879, 1880)
Рајнпрехт Карл (Reinprecht Karl), шеширџија (1909)
Рајнпрехт Мартин (Reinprecht Martin), ковач (1879, 1880)
Рајнпрехт Терезија, Марија и Јула (Reinprecht Theresia, Maria u. Juliana), шваље
(1893)
Рајнпрехт Фердинанд (Reinprecht Ferdinand), колар (1880)
Рајс Јосип (Reiss Josef), бачвар (1880)
Рак Франц (Rack Franz), колар (1887)
Ракић Ж., ћурчија (1869)
Ракић Марко, ципелар, живи у конкубинату (1886)
Ратков (или Ратковић) Душан, ковач и поткивач (после 1897)
Рауш Мартин (Rausch Martin), цигљар (1885)
Рацковић Петар кројач у бр. 168 (1884)
Риг Антон (Riegg Anton), колар (1885)
Рилке Стефан (Rilke Stefan), столар (1885)
Ристић Лазар, пекар (1885)
Ристић Никола, пекар (1912)
Риха Мартин, млинар, Стеванова 73 (1887)
Рехак Карл (Rehak Martin), зидар (1885)
Савић Милош, кројач (после 1897)
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Савковић Светислав, молер (1869)
Себешановић Ђорђе, солицитатор (1913-14)
Селенић Аксентије, млинар, кућни бр. 1433 (1884)
Семерак Јосип, млинар, кућни бр. 1450 (1884)
Сенковић Антон (Senkovicz Anton), кројач (1884)
Серваци Алекса (Servatzy Alexander), столар (1880)
Серваци Игњат (Servatzy Ignatz), бачвар бр. 67 (нови 92), ћурчија (1884)
Серваци Јозеф (Servatzy Josef), ужар (после 1897)
Серваци Јозеф (Servatzy Josef), бравар (1883)
Серваци Лудвиг (Servatzy Ludwig), бравар (1881), бр. 663 (нови 158) (1884)
Сивчевић Сава, опанчар (после 1897)
Сигулински Јован, кројач (1880)
Симоновић Лазар, тражи ковачницу на кат. чест. 2091 у Иришкој улици (1887)
Славинкавск Јосефа, шваља у кући бр. 640 (1880)
Смиљанић Љ., абаџија (1869)
Спири Маца, шваља у кући бр. 835 (1880)
Станисављевић Ђока, ћурчија (1884)
Станишић Стеван, сарач (1884)
Станковић Јаша, зидар, В. Јарачка 26 (1910), Иванова улица 57
Станковић Петар, колачар, Ново вашариште бр. 9 (1884)
Стефановић Јован, ужар (после 1897)
Стефановић Тале из Македоније, тражи посластичарски (алваџијски) обрт у
Железничкој бр. 50. (1887)
Стојановић Арс[а], ћурчија (1869)
Стојановић Јован, ћурчија (1869)
Стојановић Никола, кројач (1885, после 1897)
Стојановић Сава, пекар (1912)
Стојковић Алекса, кројач (после 1897)
Стојковић Здравко, алваџија (1913-14)
Стојковић Сава, крзнар
Стојчић Павле, колачар (1879)
Стокановић Сп., бербер (1869)
Столић Недељко, млинар, кућни бр. 1424 (1884)
Субашић Рада, месар
Сувајџић Тоша, кројач (1885)
Танасијевић М., калдрмар (1869)
Тангелмајер Јосип (Tangelmayer Josef), зидар (1892)
Тангелмајер Јохан млађи (Tangelmayer Johann), зидар (1910)
Ташнер Јосип, кројач (1881)
Ташнер Јосип, зидар, живи у Бадњачкој улици (1885)
Теодоровић Адолф, ковач (1885, 1886)
Теодоровић Васа, месар (1875, 1880) у кући Јовановић Томе на пијаци (1883)
Теодоровић Милан, месар (1886)
Теомировић Ст., ћурчија (1869)
Тодорић Милан, опанчар (1884)
Тодорић Милутин, ћурчија (1878)
Тир Јозеф (Tier Josef), тесар (1880)
Тифенбах Николаус (Tieffenbach Nikolaus), стругар (1903)
Томић Никола, опанчар (1887)
Тостенбергер Анте (Tostenberger Anton), млинар, кућни бр. 856 (1884)
Тостенбергер Карл (Tostenberger Karl), оружар (1885)
Тот Мартин (Toth Martin), из Пачера хоће ковачки обрт на Петровом двору (1886)

383

Трапбергер Андрија (Trappberger Andria), ткач (1879, 1887)
Трапбергер Јозеф (Trappberger Josef), колар (1910)
Трифуновић Љуба, шваља у кући бр. 104 (1880)
Турковић Јохан (Turkovicz Johann), ковач, Павловачка 12 (после 1897)
Трифуновић К, пинтер (1869)
Ћирић Мојсило, месар (1886)
Ћирић Радован, ћурчија (1878)
Урошевић Аксентије, ћурчија (1869), млинар, кућни бр. 1444 (1884)
Фабри Јулијус (Fabri Julius), месар ситне марве (1875)
Фај Мартин (Fay Martin), зидар (1879)
Фалта Јозеф (Falta Kosef), кројач (1877, 1881)
Фејеш Мартин, кочијаш (1881)
Фенц Сидонија, шваља у кући бр. 12 (1880)
Фери Петар, млинар, кућни бр. 1424 (1884)
Ферштер Франц (Ferschter Franz), столар (после 1897)
Фетер Јозеф (Feter Josef), тикач (1900)
Филиповић В., абаџија (1869)
Филиповић Ђока, пекарски помоћник (1876)
Филиповић Павле, ћурчија, Старо вашариште (1910)
Фирст Виктор (Fürst Victor), фотограф и кипар (после 1897)
Фишер Готфрид (Fischer Gottfrid), пекар (1879) (отац др Фишера) (1887, 1891)
Фишер Ђура (Fischer Georg), зидар (1881)
Флајшер Адалберт (Fleischer Adalbert), димњачар (1899) Железничка 55/II (после
1897)
Франдвил Фриц (Frandvill Fritz), молер (после 1897)
Фолтман Х. Август Voltmann August), посластичар у кући бр. 181 (1880, 1890, 1905)
Франк Јосеф (Frank Josef), ковач (1902)
Франк Јозеф (Frank Josef), дрводељски мајстор (цимерман) улица Велика Јарачка
бр. 23 (1910)
Франкл Арнолд (Fränkl Arnold), тесар (1880, 1886)
Фрања …ндт, ковач (1884) (погледати у попису под Орловићева бр. 10
Фрауеншу Никола (Freuenschu Nikolaus), ципелар дошао из Немачке Паланке
(1894)
Фројнд Карл (Freund Karl), лимар (1885)
Фројнд Херман (Freund Herrmann), лимар (после 1897)
Фриц Стефан (Fritz Stefan), зидар (1886)
Фрицл Јохан (Fritzl Johann), шеширџија (1884)
Фукс Карл (Fuchs Karl), пекар (1875)
Хабеншус Паул (Habenschuss Paul), млинар, кућни бр. 586 (1884)
Хабер Андрија (Haber Andria), шустер (1885)
Хајан Мато, месар (1880)
Хајдиновић Станко из Јаска тражи ковачки занат у Н. Вашаришту 33 (1885)
Хајнал Фрања (Heinal Franz), столар (1884)
Ханга Андреас (Hanga Andreas), седлар, тапетар, личилац, покостар (1910)
Ханга уд. Јохана (Hanga w. Johanna), млинар, кућни бр. 256 (1884)
Ханга Јула (Hanga Julia), шваља (1893)
Хара Мартин (Harra Martin), бравар (1877)
Хардон Георг, ципелар у 272 (1883, 1886)
Хауслингер Ц (Hauslinger), сајџијска и јувелирска радња из Осјека отворила у Руми
филијалу у Главној улици преко пута гостионе Пајшл (1910)
Хелебранд Јозеф (Hellebrandt Josef), ременар (после 1897)
Хениг Давид (Henig David), месар у Главној улици бр. 76 (1890)
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Хере Андрија (Herre Andria), колар
Хере Криштоф (Herre Krischtof), ковач, Главна 98 (1885)
Херман Фрања (Herrmann Franz), бојадисар (1885),
Херцог Андреас (Herzog Andreas), тесар (1887)
Херцог Антон (Herzog Anton), ковач (1880,1884, после 1897)
Херцог Антун (Herzog Anton), бачвар (1880)
Херцог Фрањо (Herzog Franz), колар (1891)
Хетингер Лаура и Јуца (Hettinger Laura u. Juliana), шваље (1893)
Хинтершек Јосиф (Hinterschek Josef), столар (1880)
Хорчић Антон, такач (тужи Паула Кронија и Јакоба Јамбреца да се баве овим
занатом без обртнице (1887)
Хоршић Алојз, лимар
Хоршић Антон, бравар, Главна улица (1887)
Хоршић Антон, берберин (1890)
Хоршић Карл, зидар (1880)
Хоршић Павле, тесар (1879)
Хофман Карл (Hoffmann Karl), зидар (1880)
Хранисављевић Тодор, бојаџија
Хуперт Јакоб (Huppert Jakob), лулар (1890)
Цвејић Петар, ћурчија (1869)
Цвејић Петар, месар (1875)
Чатлош Паулина, шваља (1893)
Чедински Сигмунд, пекар у Железн. бр. 21 (1891)
Черевицки Бошко, фијакериста (1890)
Черевицки Ђока, чизмар (1869)
Черевицки Мл., ћурчија (1869)
Чермак Иван, кројач (1885)
Чермак Јохан, кројач (1879, 1880, 1885)
Черник Франц, зидар (1884)
Чернолка Фрања, бојадисарски обрт
Чернолка Јован, пушкар (1880)
Чернолка Матија, пушкар (1880)
Чернолка Франц, бојадисар Главна улица (1885)
Чечковић Михаил, млинар, кућни бр. 1435 (1884)
Чибурџић Миша, млинар, кућни бр. 1425 (1884)
Шабски Андрија, корпар (1891)
Шатрић Бранко, месар и кобасичар (1909)
Швелбл Самуел (Schwelbl Samuel), стаклар (1880), Главна 103 (1885), напушта
стакларску радњу од децембра 1888 (1889)
Шме Јозеф (Schmeee Josef), млинар, кућни бр. 1450 (1884)
Шмит Мартин (Schmidt Martin), зидар (пре 1914)
Шнур Јакоб (Schnur Jakob), колар (после 1897)
Шнур Карл (Schnur Karl), обртник (1875)
Шрајбер Иван (Schreiber Johann), колар (1880)
Шрајбер Франциска (Schreiber Franziska), шваља у кући бр. 640 (1880)
Шпенглер Албрехт (Spengler Albrecht), сарач (1877)
Штелцер Мано (Stölzer M), стројар, (после 1897, 1912)
Штајнер Игњат (Steiner Ignatz), постолар (дрвар) (1880)
Штајферт Јохан (Steifert Johann), месар (1877)
Штампфлер Јосип (Stammpfler Josef), ковач, Орловићева 30 (1886)
Штафлер Емерих (Staffler Emerich), колар (1879)
Штимац Јосип, добошар (1880)
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Штолцер Мор (Stölzer Mor), ковач (после 1897)
Штурм Карл (Strüm Karl), бојадисарски мајстор (фарбар) (1878, 1880, 1887)
Штирм Франц (Stürm Franz), ковач (1880, 1885, 1887)
Шуберт Антон (Schubert Anton), столар (после 1897, 1900)
Шуберт Матија (Schubert Mathias), столар (1875, 1880)
Шуберт Рудолф (Schubert Rudolf), столар (после 1897)

Трговци и гостионичари
Ајзнер Игњац (Eisner Ignatz), трговина храном
Андрес Георг (Andres Georg), трговац (1900)
Алмослин Јаков, трговац (1878), Главна 117 (1886), трговац (одећа), у кући бр.
129/94 напустио (1885)
Алмослино Нети, сели се у Нови Сад и више неће држати гостиону у Руми у кући
бр. 138. 3. април 1886. У обрт је примљен 3. августа 1885 (1886)
Алмослин Херман (Almoslino Herrmann) (рођен у Мишковцима. Отац Игњац, мати
Реги, рабин: Волф), трговинa у кући Теодора Вујина (1883)
Андријевић Андрија, крчмар, Главна 180 (1886)
Андријевић Јелена, крчмар, Главна 180 (1890, 1893)
Андријевић Паја, трговац, мешовита трговина, Главна 95 (1879, 1886, 1890)
Араницки Кристина уд. Попадић, ситничарска радња у кући бр. 12 у Главној улици
(1883)
Бадер Јаков (Bader Jakob), крчмар, Иванова 80 (1893)
Бадер Карл (bader Karl), крчмар, Иванова 80 (1879), кафана “Весели Аустријанац”
(1885, 1886, 1890)
Бајловић Душан, трговац (1890), шпецерајска и мешовита радња (1892)
Бајаловић Драга, крчма поред Магистрата (1885)
Бајаловић Марија, крчмарица бр. 688 (1880, 1883), у Железничкој бр. 17 (1886,
1887) – има и фотокопија плана доградње куће чији је аутор био Карл Хофман
(1887)
Белик Ана, крчмар, Ловрина (1879), у кући бр. 291 (1880), крчма “Нетика”
Орловићева 14 (1886) (1887)
Белик Геновева, напушта крчмарење у Содолској улици бр. 14 (1889)
Белић Бранко, вашарски крчмар (1893), трговац (1913-14)
Белић Живкo, крчмар, Железничка 7 (1880, 1884, 1886)
Белић Наталија, крчмар, Железничка 7 (1893)
Белић Никола, крчмар (1890)
Бем Антун (Böhm Anton), крчмар, Главни сокак (1879) у кући бр. 7 (1880, 1885)
гостиона отворена целу ноћ без дозволе (1885)
Бем Јулија (Böhm Juliana), крчмарица у кући бр. 7 (1880)
Бикицки Жарко, гостионичар (1913-14)
Бировљев Атанасије, трговац (после 1897), мануфактурна и кратке робе трговина
(1906)
Богдановић Брана, трговац (после 1897)
Богдановић Јован, трговац (1878) у кући бр. 185 (1880), Главна 129 (1886, 1890)
Богдановић Јос, мануфактурна радња (1871)
Богдановић Павле, трговац, мануфактурна радња (1873, 1875, 1879, 1883), Главна
105 (1886)
Богдановић Тоша, трговац, отвара мануфактурну радњу у Главној 178 (1885, 1886)
Бодор Драгутин, крчмар, у кући бр. 620 (1880)
Божић Богољуб, крчмар, одселио се (1886) (1890), Н. вашарише 2 (1893)
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Божић Богољуб из Госпођинаца, крчмар, на Н. Вашаришту бр. 7 (1884)
Борић Александар, крчмар у кући бр. 155 (1880)
Брикс Леополд и друштво (Briks Leopold & co), трговац шпецераја, Главна 97 (после
1897, 1912)
Валетић Матија, ситничарска радња, Главна 163 (1884), трговац (1886)
Васић Петар, трговац, у кући бр. 192 (1880, 1884)
Весел Емилија (Wessel Emilia), мешовита роба (1891), трговац (1900, 1903)
Весел Г. Ернст (Wessel G. Ernst), мешовита трговина у кући бр. 91 (1880, 1881,
1883, 1884), трговина, Орловићева 3 (1886, 1888)
Видријевић Андрија, крчмар, Главни сокак (1879)
Вилић Вељко, Н. вашариште, бр. 2 (1912), мешовита роба (1910), трговац (1913-14)
Влаховић Мато, трговина мешовитом робом (1880)
Војновић Ана, трговац, у кући бр. 68 (1880)
Вранишић Стеван, крчмар (1875, 1879)
Врбенски Карл, крчмар (1884)
Вуин Теодор, трговац, у кући бр. 199 (1880), напушта ситничарску радњу у кући бр.
197 (1884)
Вуић Илија, трговина у Главној бр. 134 (1886)
Вуић Крста, сечена роба у кући бр. 134 (1888)
Вуић Коста, мануфактурна радња (1887)
Вуичић Матија, гостионичар Румске казине (1884)
Вујевић Матија, шпецерајска и мешовита трговина (1880)
Вујић Милош, трговац (1877)
Вујић Сава, тражи обрт сечене робе у кући број 134 у Главној улици (1888)
Вукин Никола, крчмар, Главни сокак (1879, 1885), Н. вашариште 31 (1886), у кући
бр. 963 (1887) (1890) Н. вашариште 31 (1893)
Вуковић Ана, крчмар, Главна 122, (1883,1886), трговац, Главна 122 (1886, 1890,
1893)
Вуковић и друг, Српско трговачко командитно друштво (1910)
Вуковић Мита, крчмар (1876, 1880, 1885)
Вурштер Аугуста (Wurster Augusta), крчмар, Иванова (1890, 1893)
Вурштер Андрија (Wurster Andria), крчмар, Врдничка 9 (1890, 1893), Главна 31
(1893)
Вурштер Леополд (Wurster Leopold), крчмар (1884, 1885, 1890), мешовита роба
(1893)
Вурштер Леополд, млађи (Wurster Leopold jun.) трговина храном (1898)
Вурштер Флоријан (Wurster Florian), крчмар, Иванова 120 (1879, 1886)
Вурштер Франц (Wurster Franz), крчмар, у кући бр. 638 (1880, 1884), Иванова 120
(1886)
Гавриловић Александар, трговац (1884)
Гашпарац Агнеза, крчма “Крањица” (1885, 1886)
Гашпарац Никола, крчма Михајлова (1879), “Код крањице” (1884), Орловићева 5
(1886,1887), преселио своју крчму из Михајлове 101 у Стеванову број 113 (1888),
Стеванова 113 (1893)
Георгијевић Јелена, крчмарица (1881)
Георгијевић Јован, крчмар (1884)
Георгијевић Јулија, крчмар (1890)
Георгијевић Ст. Лука, мануфактурна трговина (1879), трговац (после 1897)
Георгијевић Марина уд, трговац (1913-14)
Георгијевић Михаел, трговац, Главна 151 (1886)
Георгијевић Ст. Никола, крчмар (1884), мануфактурна трговина (1874)
Георгијевић Сима, трговина храном
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Глигоријевић Алекса, крчмар, Јарачка (1879)
Глигоријевић Ђока, крчмар, Главна 1 (1886)
Глигоријевић Сима, трговац (1913-14)
Глигоријевић Тереза, рођ. Карл, крчмар, на Старом вашаришту 4, од 1887. у
Стевановој бр. 76 (1886, 1887), крчмар, Стеванова 11 (1893)
Гроздић Душан, гостионичар (1913/14)
Грубер Александар (Gruber Alexander), крчмар (1880), затворио (1886)
Грубер Андрија (Gruber Andria), радња мешовитог обрта (1886)
Грубер Игнац (Gruber Ignatz), трговац, Главна 142 (1886)
Грубер Леополд мл (Gruber Leopold jun.), крчмар, Главна 63 (1893), Железничка 10
(1893)
Грубер Марија уд., (Gruber Maria w), гостиона “Код Зеленог Венца” (1883)
Грујић Вића, шпецерајска радња (1892), трговац мешовитом робом (после 1897),
трговац (1913-14)
Гудурић Ђока, крчмар, Главни сокак (1879)
Дачић Лазар, крчмар, Иришка 28 (1879) (1885), казна због отворене крчме целе
ноћи (1885), Иришка 28 (1886)
Дворжак Фрања, крчмар, Стеванова (1879)
Денка Јосиф (Denka Josef), крчмар (1884)
Деспотовић Панта, крчмар (1875)
Димић Коста, гостионичар, Тиволи (1893, после 1897)
Димитријевић браћа, трговина мануфактурном робом (1910, 1913)
Димитријевић Ева, крчмарица у кући бр. 144 (1880)
Димитријевић Јефта, крчмар, Главни сокак (1879)
Димитријевић Јелена, вашарски крчмар (1893)
Димитријевић Петар, крчмар Главна 179 (1886)
Димитријевић Светислав, крчмарска радња у кући број 35 на Новом вашаришту
(1885, 1886)
Димитријевић Стеван, трговац, бр. 163 (1880)
Дожудић И. К., трговац (после 1897)
Дожудић К. Јован, трговац (после 1897), трговина оделима (1910), трговац (191314)
Дојчиновић Димитрије, угоститељ (после 1897, 1913-14)
Дојчиновић Ката, крчмарка, преко пута Вашара (1884)
Дреер Мартин (Dreer Martin), грађара (1912)
Дудић браћа, мешовита трговина (1875), шпецерај (1876, 1877), у кући бр. 194
(1880, 1884), трговина шпецераја и мешовите робе (1904)
Дудић Јован, трговац, Главна 109 (1886, 1913-14)
Дудић Мита, трговац (1890)
Дугошевић Андрија, велетрговина пића, занатски производи и стројеви
Думовић Петар, трговина шпецераја (1910)
Дупски Јозеф (Dupsky Josef), крчмар (1883)
Ђокић Александар, крчмар 37 год. (1878)
Ђорђевић Ј. Ђ., мануфактурна трговина (1873)
Ђорђевић Ђока, гостионичар (1885)
Ђорђевић Јован, гостионичар, у кући бр. 95 (1880), закупник регалног права
гостионе “Код црног орла” (1881), oн је исту дао у подзакуп Ђорђевић Николи
(1883, 1890), Н. вашариште 153 (1893)
Ђорђевић Јулијана, крчмар, Главна 170 (1893)
Ђорђевић Марко, трговац (1877) Главна 158 (1884)
Ђорђевић Миша и син, трговци, Главна 151 (после 1897, 1910, 1913-14)
Ђорђевић Нестицино, крчмар Н. вашариште 7 (1886)
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Ђорђевић Никола, гостионичар (1883), Главна 161 (1886)
Ђорђевић Сима, крчма у магацину брата Мите код колодвора (1883)
Ђорић Александар, крчмар (1885)
Ђуричић Ј. Александар, дућан (1903)
Ђуричић П. Александар, трговац (1913/14)
Ђуричић А. Јован, трговина млинским каменом, храном и воловима (1884)
Ђуричић А. Панта, трговац, Главна 187 (1886, 1913-14)
Ђуришић Н. Јован, трговац (1913/14)
Ђуришић Никола, шпецерај и мешовита трговина (1881, 1883), Главна 107 (1886,
1890, 1898, 1900, 1913-14)
Ђуришић Н. Сава, велетрговина жестоких пића, трговац (1913-14)
Ђуришић Ј. Светолик, трговина шпецерајске и мешовите робе (1895, 1900, 1901)
Ђуришић У. Светолик, трговина мешовитом робом
Ђуришић Светомир, трговац (1901)
Ернст Адолф (Ernst Adolf), трговац, Главна 95 (1886)
Жебедић Ана, крчмар, Главна 75 (1893)
Жебетић Мато, крчмар (1890)
Живановић Милан, гвожђарска трговина (1892, 1895)
Живановић Михајло, власник гостионе “Код круне” (1884), у кући бр. 522 – код
марвене пијаце (1884)
Живковић Алекса, абаџијски дућан на пијаци (1875), шпецерајска радња (1903)
Живковић Константин син, трговачка твртка (1883)
Живковић Коста, трговац, Главна 154 (1886)
Живковић Марија, вашарски крчмар (1893)
Живковић Милан, трговац, помодна трговина, Главна 132 (1886), радња сеченом
робом (1887 и 1888)
Живковић Михаел, трговац, Вашарска улица (1886)
Живковић Никола, трговац, у кући бр. 103 (1880), Главна 154 (1886)
Живковић Сл., трговац (1900)
Жигић Ђока, трговац гвожђем (1895, 1897, 1910, 1913-14)
Здравковић Марко, трговац (1913-14)
Зита Данило (Zitta Daniel), крчмар, Стеванова (1879, 1880)
Иванишевић Божа, крчмар (1877), Главни сокак (1879, 1880), Главна 86 (1886)
Иванишевић Тома, крчмар (1875)
Иванишевић Стево, трговац, Железничка 39 (1886)
Ириц Фани, трговац, Главна 113 (1886)
Јаковљевић Живко, крчмар, Јарачка (1879)
Јаковљевић Ката, крчмар (1890)
Јаковљевић Димитрије, трговац (1878), у кући бр. 163 (1880, 1883), гвожђарска
трговина (1885), Н. вашариште 5 (1886, 1890), шпецерајска трговина (1900, 1903),
новооснована помодно-мануфактурна радња, кратке и плетене робе “Код златног
лава” у кући госп. Кинга, Железничка улица (1909), шпецерај (1910), трговац (191314)
Јаковљевић Т. Стеван, трговац, у кући бр. 116 (1880), трговина храном (1884),
Главна 176 (1886)
Јаковљевић Тома и Ђока, трговци, Главна 126 (1886)
Јаковљевић Тоша, крчмар, Јарачка (1879, 1885), Железничка 21 (1886)
Јанековић Драгутин, крчмар (1880), у кући бр. 121 (1883)
Јанковић Бранко и брат, трговина мануфактурном робом, трговац (1913-14)
Јанковић Младен, трговац (1890)
Јекић и Белић, Главни сокак (1879)
Јекић Арсеније, крчмар, Главни сокак (1879), Н. Вашариште 19 (1886)
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Јекић Аксентије, крчмар (1883, 1885)
Јелачић Миша, Главни сокак (1879)
Јефтић Лазар, Железничка 35, крчмар у кући бр. 59 ( (1884)
Јокановић Илија, крчмар, Јарачка (1879)
Јовановић Илија, гостионица у Железничкој бр. 845 (угао са Великом Јарачком)
(1884, 1885), Железничка 36 (1893)
Јовановић Јулија, крчмар (1890)
Јовановић Милан, крчмар, Стеванова (1879), тражи крчму у бр. 291 уместо у бр.
259 где је био (1883)
Јовановић Панта, трговина грађом у Великој улици (1884)
Јовановић Персида, ситничарска радња, Главна 103 (1888, 1890)
Јовановић Станко, крчмар (1875), Главни сокак (1879)
Јовановић Теодор, угоститељ (1877, 1878)
Јосимовић Милан, гостионичар (1913-14)
Јуришић Г. Н., трговац (1903)
Кампл Антон (Kampl Anton), крчмар (1883), у крчми свирао гајдаш без дозволе
(1884, 1885), Н. вашариште 8 (1886, 1890), Главна 166 (1893)
Кампл Станислав, трговац (1913-14)
Каракашевић Емил, гостионичар (после 1897, 1913-14)
Карачањ Ката, крчмарица бр. 106 (1880)
Кауфман Јулијус (Kaufmann Julius), трговац (1911)
Кевежди Антон, Главна 48, крчмар (1883, 1886)
Клајн Алберт (Klein Albert), држи “Касину”, продаја кафе, теја и тел. и давање коста
(1881), крчмар (1890, 1880, 1884)
Коломан Јанчо (Kolomann Jansó, продаја жестоких пића (1890)
Костић Ђока, крчмар, Иванова (1879), има крчму у Пиварској бр. 1, а тражи у
Ловриној бр. 122 (1880, 1883, 1884), преселио крчму из Железничке 10 у кућу број 1
(пивара) (1888)
Костић Тх. Георг, гостионичар (1883)
Костић Јован (друга особа), трговина храном (1884)
Костић Јован, трговина мирођијама у Великој улици (можда Железничка)
Кохаут Карл, комисиона радња (1881), трговац, Главна 108 (1886)
Кошутић Петар, крчмар (1875, 1890)
Крамер Матија (Krammer Mathias), трговина кукурузом (1886)
Крауз Фердинанд (Kraus Ferdinand), стовариште пива у Главној улици 158, тел бр. 4
(1909)
Критовац Миша, шпецерајска и гвожђарска радња (1871), трговац (1876, 1877), у
кући бр. 87 (1880, 1884), у Главној бр. 124 (1886)
Критовац Тома, крчмар, у кући бр. 648 (1880), трговац, Железничка 9 (1886)
Крстић Јован, трговац храном, у кући бр. 166 (1880), Главна 171 (1886)
Крстић Ј. Сава, помодно мануфактурна трговина (1904), трговац (1913-14)
Крстић Ј. Станимир, трговина кратком робом, трговац (1913-14)
Косанић Стојан, мануфактурна трговина (1901), трговац (1913-14)
Костић Ђока, крчмар, Пиварска 1 (1886)
Кошутић Петар, крчмар, Главни сокак (1879), тражи крчмарску радњу у број 1388
(1885), Главна 10 (1886)
Кошћићарић Саво, крчмар (1890)
Кумер Александар, крчмар у кући Симе Милутиновића (1890), Н. вашариште 13
(1893)
Кучера Антун, крчмар, Михајлова (1879)
Ловренски Душан, трговац мануфактурном робом (после 1897), шпецерај (1910)
трговац (1913-14)
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Љубинковић Васа, трговина у Железничкој улици бр. 39 (1887, 1913-14)
Љубинковић Катица, крчмар, Железничка 35 (1893)
Лукић Васа, крчмар (1880)
Лукић Никола, крчмар, Главни сокак (1879)
М. Андрија …, крчмар, Главни сокак (1879)
Макевић Ђира, трговац, Главна 25 (1886)
Марић Сима, трговина угљем (1909), гвожђар (1910), трговац (1913-14)
Маринковић Петар, крчмар (1880)
Маринковић Симеон, трговац (1890)
Марковић Јован, трговац (1890)
Максимовић Васа, мануфактурна трговина (1877, 1883, 1888)
Максимовић Ђока, ситничар, у кући бр. 148 (1880)
Максимовић Јован, трговац стаклом (1909), трговац (1913-14)
Максимовић Ј. М., мануфактурна трговина (1875)
Максимовић Мара стара, крчмарка преко пута Вашара (1884)
Максимовић Мара млађа, крчмарка преко пута Вашара (1884)
Максимовић Марија, ситничарска радња у кући број 795 (1883)
Максимовић Петар, крчмар, Главни сокак (1879)
Маринковић Сима, трговац, Главна 159 (1886)
Марић Ђока, трговац, у кући бр. 173 (1880, 1882), мешовита радња, Главна 155
(1886), гвожђарска и шпецерајска радња (1902), трговина мешовитом робом (1906)
Марковић Јозеф, крчмар (1883)
Марковић Цветко, трговац (1913-14)
Матић Теодор крчмар тражи да држи два фијакера до железничке станице 18.
фебруара 1884. (1884, 1890), Н. вашариште 39 (1893)
Матић Тома, крчмар, Јарачка (1879)
Матишевић Мирко, трговац, Стеванова 107 (1886)
Мијуц Митар, крчмар (1880)
Мијуц Петар, трговац (1890), вашарски крчмар (1893)
Милеуснић Никола, трговац гвожђем (после 1897)
Милутиновић Сима, тражи крчму у својој кући на Новом Вашаришту бр. 9 (1886), Н.
вашариште 155 (1893), трговац дрвима (1890)
Минингер Јаков, бирташ (1879)
Миних Фердинанд, дућан (1884)
Мирковић Радивој, тражи крчмарење у броју 119 (1887, 1890), у Железничкој бр. 50
(1893)
Михајловић Васа, крчмар, Јарачка (1879), Орловићева 2 (1886, 1890)
Михајловић Душан, трговац мешовитом робом (после 1897)
Михајловић Јован, крчмар (1890)
Михајловић Милева, крчмар, Орловићева 2 (1893)
Михајловић Милица, крчмар, Железничка 3 (1890, 1893)
Михајловић Никола, крчмар, Главни сокак (1879), у кући бр. 198 (1880), Главна 114
(1886, 1890)
Михајловић Стева, трговина храном у Железничкој 235 (1884)
Михајловић Тодор, трговина храном
Момчиловић Ђорђе, крчмар, Јарачка (1879), Железничка 30 (1886, 1890)
Мор Швелба (Mor Schwelb), трговац (1903)
Мукахирн Леополд (Mukahirn Leopold), гостионичар (1880, 1884), Железничка 15
(1886)
Најхерц Франц (Nayherz Franz), крчмар, Главни сокак (1879)
Ненадовић Паја, крчмар (1877), Железничка 54 (1886)
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Николајевић Војислав, помодно-мануфактурна трговина (1902, 1910), трговац
(1913-14)
Николајевић Љубомир, трговац, (1880), крчмар, Железничка 18 (1886), ситничар у
Железничкој 18 отказује радњу (1887)
Николајевић Миленко, трговина сеченим еспапом (1890), мануфактурна трговина
(1892), трговина помодно-мануфактурна и кратке робе (1902), трговац (1913-14)
Николајевић А. Милош, преузео шпецерајску трговину од браће Дудић у Главној
улици (1904)
Николић Васа, Главна 2, крчмар (1879, 1893)
Николић Коста, крчмар, Главни сокак (1879)
Николић Паја, крчмар, (1879)
Нинковић Петар, крчмар, Главна 185 (1879), у кући бр. 116 (1880), у кући бр. 161
отвара подружницу и у Железничкој улици бр. 18 (1885, 1890, 1893)
Остојић Јефта, мануфактурна трговина (1876, 1884, 1886), у Главној бр. 115 (1886,
1901, 1910, 1913-14)
Пазарски Димитрије, отворио у кући браће Ристер мануфактурну помодног,
галантеријског, кратког и белог еспапа радњу (1883, 1884, 1888)
Пајшл Франц (Peischl Franz), стовариште сејачица “Викторија – дрил” (1910)
Панајотовић браћа, “Код гвозденог човека” (1881)
Панајотовић Јован, трговац (1884)
Панајотовић Е. Љубомир, гвожђарска, шпецерајска и грађарска радња (1871, 1875)
(1879), у кући бр. 107 (1880, 1883)
Панајотовић Петар, гостиничар, у кући бр. 122 (1880), напустио трговину грађом на
Новом вашаришту (1890), крчмар (1890), Н. вашариште 1 (1893)
Панајотовић Персида, издаје у закуп гостиону “Код Краљевића Марка” (1892)
Панић Мика (Миливој), шпецерај (1910), трговац (1913-14)
Пантелић Митар, крчмар (1884), Иришка 26 (1886, 1893)
Пазарски Димитрије, трговац, Главна 101 (1886, 1913-14)
Пекић Срета, крчмар, Ловрина (1879)
Пет Шандор, крчмaр (1883)
Петко Карл, крчмар, Главна 135, (1886)
Петковић Теодор, трговац (1890)
Петрић Иван, велепродаја вина
Петровић Кристина, крчмар, Јарачка (1879)
Петровић Милош, крчмар (1880)
Петровић Никола, трговац (1878)
Петровић Нинко, трговац, Вашариште 3 (1886)
Петровић Хајнрих (Petrovics Heinrich), трговац (1885, 1913-14)
Пешић Радивој, трговац (после 1897, 1903)
Попадић Никола, ситничар, у кући бр. 17 (1880)
Попер браћа и друг, трговина грађом, основано 1902.
Поповић Ана, крчмарица бр. 119 (1880)
Поповић Коста, тражи крчмарску радњу у број 37/143 (1885)
Пош Јулиус (Posch Julius), крчмар (1888)
Прица Арон, крчмар Главна 160 (1886)
Пургар М, трговина храном и перади
Пушић Тома, крчмар, Ст. вашариште 3 (1893)
Радојевић Катица, крчмарица (1883), Н. вашариште 4 (1886, 1890, 1893)
Радојевић Станко, крчмар, Главни сокак (1879)
Радосављевић Стева, трговац (после 1897)
Радујковић Гавро, трговац (после 1897)
Радуловић Максим Рошул, крчмар (1879)
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Рајаковац Милан, текстилна радња (бечко стовариште одела), у кући Чермака на
пијаци (1906, 1910, 1913-14)
Ракић Ђока, крчмар, у кући бр. 12 (1880), крчма “Код црног Орла” (1881)
Реак Карл (Rehak Karl), крчмар, Н. вашариште 6 (1886)
Ристер браћа (Bruder Riester), трговци, у кући бр. 198 (1880, 1884), шпецерај и
трговину материјалима и бојама (1892)
Ристер Хајнрих (Riester Heinrich), трговац (1875), пивар (1880)
Ристер Хуго (Riester Hugo), трговац (1890)
Розенцвајг Јозеф (Rosenzweig Josef), трговац (1913-14)
Розенфелд М. Барух (Rosenfeld M. Baruch), трговац (1885), радња сеченом робом
од 1. јануара (1889), у Главној улици бр. 111 (1910)
Ружичка Еуген из Н. Сада, крчмар у Руми (1884), узео у закуп гостиону “К зеленом
дрву” (1884), у Ловриној 122 (1885)
Руп Венделин (Rupp Wendelin), крчмар, Главни сокак (1879), у кући бр. 19 (1880,
1883, 1884, 1890)
Сабата Марија, крчмар (1883)
Свирчевић Сава, шпецерај (1910)
Сенковић Антон, крчмар (1880)
Серваци Алојз (Servatzy Alois), трговац стаклом и порцуланом (после 1897)
Сеучека Ернест, крчмар (1875),
Сивчевић Сава, трговац (1909, 1913-14)
Спајић М. Бранко, трговац (после 1897), помодно-мануфактурна и кратке робе
трговина (1901, 1903, 1910), трговац (1913-14)
Спајић Мита, трговац ситничар (1890)
Спајић М. Светозар, трговац (1913-14)
Спасић Мита, трговац (1879, после 1897)
Стајић Ђура, трговина сеченом робом и храном (1895, 1905)
Стаић С. Сима, мануфактурна трговина (1874, 1876, 1879, 1881, 1884), у Главној
бр. 150 (1886)
Станишић Никола, крчмар, у кући бр. 638 (1880)
Теомировић Драга, крчмар, Главни сокак (1879), у кући бр. 688 (1880, 1890)
Железничка 170 (1893)
Тумо Стеван, вашарски крчмар (1893)
Тури Јозеф (Thury Josef), престаје крчмарити у кући бр. 121 код Магдалене
Јанековић (1883)
Ћирић Јова и Спира, трговци (1884)
Ћирић Мојсило, крчмар, Железничка 29 (1890, 1893)
Ћирић Радован, крчмар, Јарачка (1879), Железничка 29 (1886)
Ћирић Тома, трговац (1885), помодно мануфактурна радња (1895)
Ћорић Алекса, Главни сокак (1879)
Удицки Данило, трговац (продавао и плави камен) (1900), шпецерајска и
деликатеса трговина (1904, 1910), трговац (1913-14)
Фехер Козеф (Feher Josef), крчмар (1883)
Филиповић Филип, трговац (1890)
Фриц Јосип (Fritz Josef), трговац (1885)
Фишер Хајнрих (Fischer Heinrich), ситничарски трговац (1878), шпецерај (1881),
Главна 76 (1886)
Фишер Хинко (Fischer Hinko), трговац, у кући бр. 59 (1880, 1885)
Фишер Хуго (Fischer Hugo), трговац (1890)
Фолтман Хајнрих (Voltmann Heinrich), крчмар (1893)
Франк Јoхан (Frank Johann), крчмар, у кући бр. 1379 (1880, 1875)
Френкел Игњац (Fänkel Ignatz), трговина сировом кожом и старежи
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Фурман И. Еуген (Furmann I. Eugen), трговина грађом и горивом (1907)
Хајбергер Лудвиг (Heuberger Ludwig), крчмар (1883)
Хајтлер и М (Heitler u. M), трговина дрвеном грађом, цементом и циглом
Хампфогел Барбара (Hampfogel Barbara), ситничарска радња премештена из
Главне 63 у њену кућу у Врдничкој 7 (1886)
Хампфогел Берта (Hampfogel Berta), трговац (1890)
Хампфогел Иван (Hampfogel Johann), трговац, у кући бр. 82 (1880)
Хамвфогл Јохан и Драгутин (Hampfogel Johann u. Karl), трговци, Железничка 6
(1886)
Хамфвогел Карл (Hampfogel Karl), трговац (1885)
Хампфогел Фрања (Hampfogel Franz), преузео трговину мешовите робе у В.
Јарачкој 796 (1881, 1884), у Главној бр. 63 (1886)
Хандлер, браћа (Bruder Heitler), трговачки локал на главној пијаци, преко пута
српске цркве (1901)
Хандлер Карл (Handler Karl), ситничарска радња на броју 63 у Главној (1886, 1889)
Хандлер Сигмунд (Handler Sigismund), дрвара на углу Вашаришта и Краљевачке
улице (1910)
Хандлер Франц (Handler Franz), трговац, ситничарска радња у кући бр. 769
премештена у кућу бр. 61 у Главној улици (1880, 1884), Главна 144 (1886)
Харак Ђура (Harak Georg), крчмар (1884), кафана “Код беле лађе” (1885)
Хардон Јулијана (Hardon Juliana), крчмар, Иванова (1879), у кући бр. 554 (1880,
(1883, 1884), кафана “Код црног коња” (1883, 1885), Иванова 61 (1886, 1890, 1893)
Херцег Едуард (Herzeg Eduard), велепродаја шљивовице, вина и коњака
Хибер Андреас (Hiber Andreas), трговина стаклом – подружница
Хилгерт Ана (Hilgert Ana), вашарски крчмар (1893)
Хилгерт Антон (Hilgert Anton), крчмар, Стара пивара 1 (1893)
Хилгерт Берта (Hilgert Berta), вашарски крчмар (1893)
Хладек Карл (Hladek Karl), тражи дозволу за крчмарење у гостиона “Код круне” на
Старом вашаришту у кући Моје Живановића (1885)
Хорчић Антон (Horschics Anton), крчмар (1880)
Хоршић Тереза (Horschics Theresia), крчмар (1890), Груберова 6 (1893)
Хранисављевић Јован, келнер (1880)
Цал Јакоб (Szahl Jakob) из Б. Алмаша, тражи трговину јајима и ситнаријама (1886)
Цвитковић Мирко, гостионичар (после 1897)
Црнковић Јакоб, крчмар (1890)
Черевицки Младен, крчмар, Н. вашариште 41 (1886), вашарски крчмар (1893)
Чермак Јохан (Csermak Johann), трговац, Главна 148 (1886)
Чермак Франц (Csermak Franz), крчмар, Главни сокак (1879)
Чернолка Фрања, крчмар, Главна 59 (1893)
Чорић Шандор, крчмар Главна 164 (1886)
Чупић Јован, ситничарска радња у Главној 1, пресељена у Нови Сад (1884)
Шнајдер Андрија (Schneider Andria), крчмар (1875), стар 57 год. (1877), Главни
сокак (1879)
Штајн Бернард (Stein Bernard), трговац шпецераја (1908)
Штајнер Јозеф (Steiner Josef), трговац (1877), грађара (1885)
Штрекер Јосип (Steiner Josef), крчмар (1879)
Шварц Михаил (Schwarz Michael) из Винковаца отвара трговину оделима у Главној
103 (1886)
Швелбл Макс (Schwelbl Max), трговина мирођијама (1887), трговац (1890, 1900),
мешовита трговина и велепродаја дувана (1906)
Швелбл С. и синови (Schwelbl S. u. Söne), трговац, Главна 132 (1886)
Шме Антун, млађи (Schmee Anton jun.), крчмар (1890)
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Шмит удова (Schmidt witwe), крчмарица (1883)
Шмит Андрија (Schmidt Andria), крчмар, у кући бр. 108 (1880)
Шнајдер Андрија (Schneider Andria), крчмар (1880)
Шнајдер Паул (Schneider Paul), крчмар (1885)
Штајнер Јосип и Весел (Steiner Josef & Wessel), грађара, основана 1885, трговци,
Н. Вашариште 10 (1886, 1913-14)
Штарк Карл (Stark Karl), трговац (1885)
Штифтер Јосип (Stiefter Josef), крчмар, бр. 86 (1880, 1884)
Шуберт Карл (Schubert Karl), крчмар, Главни сокак (1879), у кући бр. 118 (1880), Н.
вашариште 14 (1886, 1890), Н. вашариште 16 (1893)
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Прилог 7
Запис из темеља куће Ђоке Марића
У име Оца Сина и светога Духа
Амин
У време сретног владања Цара Аустријског Краља Мађарског и великог војводе
српског Франц Јозефа I итд. и светога Патријарха Германа Анђелића у Име
Божије и Милошћу Божијом подижем овај дом ја Ђока Марић рођен овде у старој
Руми 16. априла 1837. лета.
Отац ми је Мојсило Марић а мати Катарина рођена из Каменице Недељковић,
отац ми је био опанчар мајстор овде у Руми. Имао је дванаесторо деце, умро је
1846. лета. Оставио после себе живе деце седморо по имену Гавра Марић
данашњи мајстор и грађанин Панчева и други син Арон Марић мајстор сапунџија
и грађанин румски, ја најмлађи Ђока Марић трговац и грађанин румски, сестре
Ана Радаковић удата и Јелена удата Медаковић, Сока Николић а рођене Марић.
Ја Ђока Марић изучио сам берберски занат у Панчеву код брата Г. Марића
берберина. После мога службовања повратим се у Панчево извадим се за
мајстора и почнем радити занат 15. маја 1860. лета. Исте године оженим се и
узмем Ану рођену Мајер од оца Венцела Мајера и која је променила веру у
православну српску. Имао сам с њоме дванаесторо деце од који имам четворо
живих а осам су помрли.
Ови живи су остали: Арон Марић, Тоша, Сима и Загорка Марић, троје мушких и
једно женско. 1862. год. септембера месе[ца] доселим се овде у Руму у моје
рођено место и купим ову исту кућу за три хиљаде и две стотине фор[инти]
ауст[ријске] вред[ности] од Јована Медаковића. Кад сам порушио кућу стару
нашао сам знак да је кућа зидана била 1780-те године и стојала је пуних сто и
једну годину и увек српска кућа била. Ја доле потписати Ђока М. Марић и
трговац румски данас у име Бога полажем темељ овоме дому 5. априла 1882.
године све у славу Божију.
Мати ми је умрла 1858. На Крстовдан сарањена. Ја сам занат мој радијо до 1868.
године и онда у име Божије почо дућан шпецерајски држати и раном радити да
сам Божјом Милошћу заслужио са правим мојим трудом да сам мого у име Бога
подићи овај дом.
'ер од родитеља нисам ништа наследити мого 'ер су врло сиромашни били и
млогом децом оптерећени. Нека им је Н.Н. лака земља што су ме родили и
одранили и на пут упутили.
У Руми, 3. априла 1882.
Ђока М. Марић
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Прилог 8
Споменица “Српске школе” 1243
школска година 1881/82, друго полеће
5. Влада Јаковљевић
6. Анка Јовановић
7. Даница Јовановић
8. Лепосава Лаћарац
9. Стева Милинковић
10. Јован Станишић
11. Надежда Томић

први мушки разред:
1. Благоје Стојисављевић
2. Милосав Путник
3. Јован Аднађевић
4. Павле Бркић
5. Петар Богдановић
први женски разред:
1. Милева Марић
2. Јелена Крстић
3. Јованка Стајић
4. Анка Кошутић
5. Славка Милосављевић
6. Милева Мирковић

трећи обосполни разред:
1. Јулка Шербановић
2. Владислав Старчевић
3. Софија Смиљанић
4. Јулка Дудић
5. Сима Штарк

други обосполни разред:
1. Светозар Спајић
2. Загорка Марић
3. Софија Медаковић
4. Јован Пазарски

четврти обосполни разред:
1. Катица Јанковић
2. Паја Станојевић
3. Катарина Крстић

У Руми, 25. јуна 1882.
Тоша Огризовић, учитељ четвртог разреда
Урош Старчевић, учитељ трећег разреда
Гавра Путник, равнајући учитељ и учитељ првог мушког разреда
Стева Јаношевић, учитељ другог разреда
школска година 1882/83.
4.

први мушки разред:
1. Влада Марковић
2. Павле Грујић

трећи обосполни разред:
1. Вида Максимовић
2. Надежда Томић
3. Светозар Спајић
4. Загорка Марић
5. Влада Јаковљевић
6. Љубица Јоцковић
7. Софија Медаковић
8. Јован Пазарски

први женски разред:
1. Јелена Поповић
2. Марија Радић
3. Вида Петровић
4. Радинка Пазарски
5. Зорица Червицки
6. Анка Јанић
7. Софија Вујић

четврти обосполни разред:
1. Сима Штарк
2. Софија Смиљанић
3. Влада Старчевић
4. Корнелија Ђорђевић

други обосполни разред:
1. Милосав Путник
2. Милева Марић
3. Пера Богдановић
1243

Јован Аднађевић

Споменица се чува у ОШ “Змај Јова Јовановић” у Руми
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5.

Јулка Дудић

У Руми, 16. (28) јуна 1883.
Гавра Путник, равнајући учитељ и учитељ другог разреда
Тоша Огризовић, учитељ четвртог разреда
Урош Старчевић, учитељ првог разреда
Стева Јаношевић, учитељ трећег разреда
Јелена Станојевић, учитељица првог женског разреда
школска година 1883/84:
3.
4.
5.
6.

први дечачки разред:
1. Јован Ђ. Ђорђевић
2. Боривој Путник
3. Радивој Радојевић
4. Александар Ђуришић
5. Јован М. Ђорђевић
6. Ђорђе Марковић
7. Лазар Јаковљевић
8. Петар Томић

Радинка Пазарски
Марија Радић
Љубинка Стојановић
Софија Вујић

трећи обосполни разред:
1. Милева Марић
2. Милосав Путник
3. Павле Бркић
4. Петар Богдановић
5. Јован Аднађевић
6. Јелена Крстић

први девојачки разред:
1. Смиљана Ђорђевић
2. Јулка Книнидер
3. Вукосава Столић
4. Љубица Јаковљевић
5. Даринка Симић
6. Ана Филиповић
7. Марија Старчевић
8. Славка Јаковљевић

четврти обосполни разред:
1. Софија Смиљанић
2. Владислав Старчевић
3. Светозар Спајић
4. Софија Медаковић
5. Видосава Максимовић
6. Даринка Белић
7. Мара Симоновић
8. Загорка Марић

други обосполни разред:
1. Видосава Петровић
2. Владимир Марковић

У Руми, 25. јуна 1984.
Тоша Огризовић, учитељ првог разреда
Урош Старчевић, учитељ другог разреда
Гавра Путник, равнајући учитељ трећег разреда
С. Јаношевић, учитељ четвртог разреда
Јелена Станојевић, учитељица првог женског разреда
школска година 1884/85:
8.

први дечачки разред:
1. Пауковић Владимир
2. Фишер Шандор
3. Вујанић Лука
4. Вуковић Ђура
5. Јовановић Тома
6. Ловренски Душан
7. Добросављевић Миливој

Ковачевић Живан

први девојачки разред:
1. Богдановић Марија
2. Глигоријевић Јованка
3. Дачић Босиљка
4. Милинковић Макрена
5. Лукић Драгиња
6. Томић Живана
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7.
8.

Стефановић Јелисавета
Војчанин Јелисавета

2.
3.
4.

други обосполни разред:
1. Јован Ђ. Ђорђевић
2. Боривој Путник
3. Марија Старчевић
4. Јулка Книнидер
5. Љубица Јаковљевић

Марија Радић
Радинка Пазарски
Анка Јанић

четврти обосполни разред:
1. Милева Марић
2. Милосав Путник
3. Петар Богдановић
4. Анка Бугарски
5. Павле Бркић
6. Корнелија Ђорђевић

трећи обосполни разред:
1. Видосава Петровић

Тоша Огризовић, учитељ трећег разреда
Урош Старчевић, учитељ првог мушког разреда
Гавра Путник, равнајући учитељ и учитељ четвртог разреда
Стева Јаношевић, учитељ другог разреда
Јелена Станојевић, учитељица
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Прилог 9
Потпомажући чланови Српског певачког друштва 1913/14. године 1244
Др Душан Дима, вар. физик
Јован Максимовић, кр. кот. предстојник
Јелка уд. др Јована Шевића, велепоседница
Српска занатлијска задруга у Рума
Милана уд. Паје Андријевића, велепоседница
Љубомир Бикар, чиновник (књиговођа Српске штедионице)
Александар Циковац, општ. благајник
Миливој Циковац, општ. књиговођа
Стеван Димитријевић, чиновник
Стеван Добричић, адвокат
Гојко Дамјанов, инжењер
Давид Гаишин, чиновник
Емилијан Грбић, парох
Јозеф Хондл, љекарник
Марија уд. Михајла Костића, општинског мерника
Станимир В. Крстић, поседник
Игњат Кампл, посебник
Евица уд. Кошутић, велепоседник
Ђока Малетић, кр. кот. пристав
Вељко Мркшић, мерник
Васа Мркшић
Милева уд. Николе Михајловића, поседник
Др. Жарко Миладиновић, адвокат
Др. Јован Мишковић, лечник
Моја Медић, дир. Гимназије
Владимир Михајловић, учитељ
Никола Милчић, учитељ
Јован Миладиновић, редар. пов,
Вељко Михајловић
Миле Нежић, умир. чиновник
Др. Милош Николајевић, адвокат
Војислав Николић, чиновник
Радослав Неофитовић, кр. судбени чиновник
Стеван Петровић, поседник
Др. Душан Петровић, лечник
Стеван Поповић, писар
Младен Радаковић, чиновник
Стеван Стаић, поседник
Петар Стефановић, учитељ
Др. Младен Симоновић, адвокат
Ђока Себишановић, солицита
Марко Станковић, кр. пор. протуставник
Јеврем Степановић
Марко Шаула, прота
Карл Штирм, пред. Нем. банке
1244

Из књиге Извештај о раду и стању Румског српског певачког друштва за годину 1913/1914,
Рума 1914. (Збирка Завичајног музеја Рума)
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Павле Војновић, општ. бележник
Сава Вуић, чиновник
Лазар Вуић, велепоседник
Матија Валетић, поседник
Милан Живановић, поседник
Петар Ђуришић, посебник
Мита Ст. Ђорђевић, адвокат
Јозеф Зита, општ. баждар
занатлије:
Арон Прица, столар
Самуел Бабилон, бојадисар
Живан Весковић, абаџија
Андрија Дугошевић, казанџија
Милан Ст. Јаковљевић, кројач
Јаков Попер, грађар
Франц Пајшл, машиниста
Емил Кокић, кројач
Петар Миљковић, колар
Светислав Надбандић, казанџија
Бранко Шатрић, месар
Живан Весковић, кројач
Ђорђе Петровић, штампар
Стеван Радосављевић, пекар
Глиша Николић, папуџија
Милан Орловић, берберин
Александар Павлићев, месар
Албрехт Рајнпрехт, шеширџија
Ђорђе Себешановић, солицитатор
Здравко Стојковић, алваџија
Стеван Панић, обртник
гостионичари: Жарко Бикицки, Душан Гроздић, Димитрије Дојчиновић, Милан
Јосимовић, Емил Каракашевић.
трговци: Марко Здравковић, Васа Љубинковић, Цветко Марковић, Јефта Остојић,
Јозеф Розенцвајг, Димитрије Пазарски, Бранко Белић, Јован ст. Дудић, браћа
Димитријевић, Јован К. Дожудић, Вића Грујић, М. Ст. Јаковљевић, Бранко
Јанковић, Марина уд. Георгијевић, Сима Глигоријевић, Сава Ј. Крстић, Станимир Ј.
Крстић, Стојан Косанић, Станислав Кампл, Душан Ловренски, Јован Максимовић,
Сима Марић, Миленко Николајевић, Војислав Николајевић, Хајнрих Петровић,
Миливој Панић, Милан Рајаковац, Сава Сивчевић, Ђута Спаић, Бранко М. Спаић,
Светозар М. Спаић, Сава Суботић, Данило Удицки, Вељко Вилић, Ђока Жигић,
Панта А. Ђуричић, Александар П. Ђуричић, Никола Ђуришић, Сава Н. Ђуришић,
Јован Н. Ђуришић, Миша Ђорђевић, Штајнер и Весл.
закладе (само оне занатлије и трговци који се горе нигде не спомињу и скоро сви
су тада били мртви):
Васа Крстић, парох
Лазар Циковац, парох
Михајло Костић, мерник
Павле Богдановић, велепоседник
Сима Маринковић, трговац
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Васа Војновић, трговац
Никола Михајловић, велепоседник
Др Никола Руњанин, кр. кот. лечник
Петар Јовановић, властел. чиновник
Павла Филиповића, бившег начелника и супруге Кристине
Јован Ђорђевић, гостионичар
Петар Миловановић, гостионичар
Алекса Живковић, кројач
Стеван Т. Јаковљевић, трговац
Александар Ковачевић, поседник и бивши начелник
Јоца Селенић, кр. порезник
Петар Цвеић, поседник
Алекса Лацковић, обућар
Јован Петровић, абаџија
Аугуст Козијак, лекарник
Димитрије Бошњаковић, пекар
Петар Јаковљевић, обртник
Лазар Јовановић, лицидер
Јован Крстић, трговац
Лука Георгијевић, трговац
Ђока Марковић, кр. кот. акцесиста
Андрија Андријевић, гостионичар
Димитрије Деверчански, сапунџија
Сима Грујић, општ. мерник
Михајло Живановић, кројач
Мита Спаић, трговац
Јован Остоић, трговац
Владимир Кошутић, економ
Мита Ст. Дудић, трговац
Ладислав пл. Јанчо, кр. јавни бележник
Едуард Херцег, индустријалац
Персида Циковац (фонд заставе Српског певачког друштва)
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Прилог 10
Румске занатлије као приложници за Српско народно позориште у
Новом Саду (укупно 103 ф и 40 н): 1245
Ј. Јанковић, абаџија
В. Филиповић, абаџија
Ђ. Марић берберин
Т. Јовановић, ћурчија
Ст. Теомировић, ћурчија
Ј. Кошутић, чар.
М. Танасијевић, калдрм.
Т. Поповић, памукл.
Ђ. Максимовић, чар.
Јаша Ђурђевић, ћизмар
Коста Живковић, чар.
Н. Малетић, сик.
М. Јовановић, ковач
Ђ. Момчиловић, колар
Ђока Черевицки, чизмар
Ј. Ђорђевић, абаџија
Ст. П. Јаковљевић, абаџија
Ал. Богојевић, пекар
К. Трифуновић, пинтер
Арс. Стојановић, ћурчија
Ж. Ракић, ћурчија
Мил. Јанковић, абаџија
Ј. Васић, кројач
К. Јовановић, лицидер
Ст. Љубинковић, бербер
Ст. Белић, абаџија
И. Пантелић, абаџија
Сп. Стокановић, бербер
Ана Поповић уд, ћурчија
Ана Јаковљевић уд, ћурчија
П. Кошутић, чар.
М. Милутиновић уд. ћурчија
И. Глигоријевић, мут(апџија)
Ђ. Вуковић, кројач
Ст. Ђукић, чар.
С. Ђорђевић, абаџија
П. Деспотовић, чизмар
С. Думовић, тишлер
Алекса Глигоријевић, салер

Коста Думовић, лицидер
Андрија Андријевић, ледер
Спиридон Антонијевић, ћурчија
Јован Богдановић, чизмар
Јован Стојановић, абаџија
Новак Лукић, колар
Петар Цвејић, ћурчија
Коста Николић, абаџија
Ћира Макевић, ћурчија
Ђорђе Вујанић, ћебеџија
Светислав Савковић, мол.
Ст. Критовац, сапунџија
Милош Андријевић, казанџија
Ст. Т. Јаковљевић, ћурчија
П. Нинковић, ћурчија
Арон Марић, сапунџија
Аца Марковић, чизмар
Јован Васић, сапунџија
К. Поповић, чар.
Алекса Ћак(о)н, чизмар
Урош Јанковић, абаџија
П. Николић, ћурчија
Алек. Глигоријевић, ћурчија
Т. Матић, чизмар
М. Девећерски, сапунџија
Јован Петровић, ћурчија
Прока Јекић, абаџија
Јефта Димитријевић, ћурчија
Никола Вукин, ћурчија
Л. Јовановић, лицидер
Мл. Черевицки. ћурчија
Ђ. Јанковић, берберин
Аксентије Урошевић, ћурчија
Ж. Белић, ћирчија
Д. Андрић, абаџија
Ст. Јаковљевић, ћурчија
Ђ. Радомировић, ковач
Ђ. Ђурђевић, абаџија
Љ. Смиљанић, абаџија
Ј. Петровић, абаџија
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“Застава”, 1869, 21
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